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A hónap híre

A General Electric (GE) veresegyházi gyárala -
pításának 20. évfordulóján méltó emléket állí-
tott városunk Dr. Völgyes Iván történész, 
politológus, lobbistának, akinek elévülhetetlen 
érdemei voltak abban, hogy az amerikai vál-
lalatóriás Veresegyházat választotta helyszí -
néül felépítendő magyarországi üzemeinek. 
Ahogy szobrának avatásán Pásztor Béla pol-
gármester fogalmazott, Völgyes Ivánnak kö -
szönheti a város mai gazdagságát. A GE Kisrét 
utcai gyára előtti megható szoboravató ünnep-
ségen polgármester úr személyes szavai mel-
lett, Lencsés Gergő, a Globális Gázturbina 
Gyártás vezérigazgatója is visszaemlékezett a 
20 éve tragikus módon elhunyt Völgyes Ivánra, 
kiemelve, hogy a GE ma önmagában Magyar -
ország exportjának 2-3%-át adja, amely szin-
tén az egykor a GE tanácsadójaként dolgozó 
Völgyes Ivánnak köszönhető. 

Özvegye elmondása szerint e szép városban 
szerettek volna idős korukban letelepedni. Bár 
a sors másképp rendelte, Módy Péter szobrász 

élethűen nívós alkotásával most „visszatért”, 
hazatért a városunkért és Magyarországért oly 
sokat fáradozó történész, lobbista. 

KOVÁCS PÉTER

DR. VÖLGYES IVÁN SZOBRÁNAK AVATÁSA 

A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG FŐDÍJASA VERESEGYHÁZ, 
AZ ÉV FŐKERTÉSZE KISÁK PÉTER LETT 2021-BEN! 

 
A Magyar Turisztikai Ügynökség Virágos Magyarország környezetszépítő ver-
 senyében 2021-ben Veresegyház nyerte a 30 000 fő alatti városok kategóriájá-
ban a fődíjat. Az Év Főkertésze díj nyertese pedig városunk főkertésze, KISÁK 
PÉTER lett. Gratulálunk! 

A Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen évente mintegy 300 te-
lepülés vesz részt, így közel hárommillió magyar emberhez jut el a kezdeményezés. 
Az ingyenes versenyen kizárólag települési önkormányzatok indulhatnak, 
akik saját anyagi kereteiken belül „virágoztatják fel” környezetüket helyi versenyek 
kiírásával, magyar virágfajták alkalmazásával, és a kapcsolódó infra struk túra 
fejlesztésével. 

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG/FACEBOOK 
 

Kirrné Feicht Ágnes, a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség elnöke 
Kisák Péter főkertészünkkel  az Év Főkertésze 2021. díj átadásán. 

Fotók: Lethenyei

Fotó: Facebook/Kisák Péter
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Önkormányzat

247/2021.(IX.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a 2021/22. tanévben (2022. évi pályázati 

fordulóban) csatlakozik az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő által meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázati rendszerhez, melyben a felsőoktatási ösz-
töndíj „A” és „B” típusú pályázatokból áll. 

2. Erre a célra a korábbi években megítélt támogatások össze-
gén felül 2022. évre 1 950 000 Ft, 2023. évre 500 000 Ft, 2024. 
évre 500 000 Ft, 2025. évre 250 000 Ft összegű támogatást a 
K506 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre” előirányzaton tervezni kell. 

3. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági és 
Sport Bizottságot, hogy a pályázati kiírást tegye közzé. 

4. A támogatás havi összege a pályázóval közös háztartásban 
élők egy főre jutó jövedelmének figyelembevételével kerül 
megállapításra. A pályázat benyújtásának feltétele: legfeljebb 
130 000 Ft egy főre jutó nettó jövedelem. 

5. A képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági és 
Sport Bizottságot, hogy a pályázatokat bírálja el. 

 
248/2021.(IX.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Veresegyház Város Ön-
kormányzata a 2021. évi költségvetési évben Erdőkertes Köz-
ségi Önkormányzat részére likvid kölcsönt nyújtson. A kölcsön 
összege 50 000 000 Ft, kamat mértéke 0%, futamideje: 2021. 
09. 20-tól 2021. 12. 31-ig. A kölcsön összegével Veresegyház 
Város Önkormányzat 2021. évi költség vetésé nek főösszege mó-
dosításra kerül, mely az önkormányzat 2021. költségvetési ren-
deletének soron következő módosításában kerül átvezetésre. 
 
249/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a várható 117,4 millió 

Ft éves előirányzatmaradvány terhére 96,7 millió Ft össze-
get, valamint a 39 millió Ft munkaadókat terhelő járuléke-
lőirányzat-maradvány terhére 15 millió Ft szociális hozzájá - 
rulási adó többletösszeget biztosít az intézmények 2021. évi 
bérfejlesztéséhez. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az 1. pont szerinti előirányzatmaradvány terhére az intéz-
mények vezetőivel egyeztetve gondoskodjon a 2021. szep-
tember 1-jei intézményi besorolási bér átlagosan 10%-ának 
megfelelő bérfejlesztés differenciált megállapításáról és a 
béremelés összegének 2021. június 1-ig történő visszame-
nő leges kifizetéséről, figyelembe véve az egyes ágazatok 
dolgozóinak jelenlegi állami bérmegállapításait. 

 
250/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület az Mötv. 32. § (1) d) pontja alapján úgy 
dönt, hogy az I. határozati javaslat mellékletét képező, Veres-
egyház Város Polgármestere által a veszélyhelyzetben hozott 
döntések változatlan formában hatályban maradnak. 
 
251/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Kéz a Kézben Óvoda 2020/2021. évi ne-
velési érvéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
252/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
1. Veresegyház Város Önkormányzata hozzájárul 1 fő (heti 20 

óra) gyógypedagógiai asszisztens EGYMI-ben történő foglal-
koztatásához az óvodás autista gyermekek ellátására. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gyógy-
pedagógiai asszisztenssel történő megbízási szerződés 
megkötésére. 

3. A megbízás időtartama: 2021. szept. 15-től 2022. július 16-ig  
Havi megbízási díj: bruttó 123 000 Ft + 17 159 Ft munkálta-
tói járulék, melyből 490 577 Ft bruttó megbízási díj munkál-
tatói járulékkal együttes fedezetét az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetésében és 911 054 Ft bruttó megbízási díj mun-
káltatói járulékkal együttes fedezetét az Önkormányzat 2022. 
évi költségvetésében tervezni szükséges. 

 
253/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a település 27/2017 (XII.8.) számú köz-

területek használatáról szóló rendeletének 3. § (3) bekez-
désére hivatkozva egyedi határozatot hoz a Veresegyházi 
Életfa Waldorf Általános Iskola közterület-használati enge-
dély mentességével kapcsolatban. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul háromoldalú megállapodás 
megkötéséhez az Életfa Gyermekeinkért Egyesülettel, vala-
mint a 9034 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival az érintett in-

gatlan kerítésének díjmentes és ideiglenes áthelyezésével 
kapcsolatban. 

3. A kedvezményezett intézmény az oktatási tevékenység meg-
szűnésével köteles az eredeti telekhatárokat visszaállítani.  

 
254/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Váci Egyházmegye részére a Veres-

egyházi Katolikus Gimnáziumban végzett állami oktatási fel-
adatok ellátásának elősegítése érdekében nettó 85 818 219 
Ft összértékű beruházást ingyenesen átruház. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az ingyenes átruházásról szóló szerződést a Váci Egyház-
megyével megkösse. Egyben felhívja a jegyzőt, hogy intéz-
kedjen a fenti beruházás önkormányzat könyveiből történő 
kivezetéséről. 

 
255/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Református Egyházköz-

ség részére a Kálvin Téri Református Általános Iskola által 
végzett állami oktatási feladatok ellátásának elősegítésére 
nettó 4 720 000 Ft összértékű beruházást ingyenesen átruház. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
ingyenes átruházásról szóló szerződést a Veresegyházi Re-
formátus Egyházközséggel megkösse. Egyben felhívja a 
jegyzőt, hogy intézkedjen a fenti beruházás önkormányzat 
könyveiből történő kivezetéséről. 

 
256/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonát képező Veresegyház külterület 068/2 hrsz-ú, 2324 m2-
es területnagyságú, szántó ingatlan kivett út megnevezésűvé 
történő átminősítéséhez, tekintettel arra, hogy az ingatlan 20 éve 
már leaszfaltozott útként a GE veresegyházi gyáregységének 
megközelíthetőségét biztosítja. 
 
257/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizáróla-

gos tulajdonát képező Veresegyház 245 hrsz-ú, kivett lakó-
ház, udvar megnevezésű, 2729 m2 terület nagy ságú ingatlan 
ingyenes használatba adásához a Veresegyház Katonai Ha-
gyományőrző Egyesület részére. 
Az ingyenes használati szerződés határozott (10 év) időre, 
2021. szeptember 1-jétől 2031. augusztus 31-ig tart. 
Az Egyesület köteles a saját nevére megkötött közüzemi szol-
gáltatási szerződések alapján a felmerülő közüzemi szolgál-
tatási díjakat közvetlenül a szolgáltatók felé megfizetni. 
A Képviselő-testület kiköti, hogy az ingatlan ingyenes hasz-
nálatát az alábbi feltételek megvalósulása esetén biztosítja: 
az ingatlanon lévő lakóházban az Egyesület közösségi tér-
ként, katonai kiállító helyet hoz létre, az ingatlan területén 
pedig a hagyományos paraszti élet mindennapjait mutatja 
meg az érdeklődők számára. 
Amennyiben a határozott idejű használati időtartamon 
belül az Egyesület az ingatlanon bevételt keletkeztető üz-
leti tevékenységet kívánna végezni, Felek az ingyenes hasz-
nálatba adás tényét újratárgyalják. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonát képező Veresegyház külterület 0149/19; 
0149/21 és 0151 hrsz-ú, szántó ingatlanok összterületének 
kedvezményes díjszabású (1000 Ft/ha/év) használatba adá-
sához a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület ré-
szére, a Bokréta-lovastanya működtetése és mezőgazdasági 
tevékenység céljára. 
A kedvezményes területhasználati szerződés határozott (10 
év) időre, 2021. szeptember 1-jétől 2031. augusztus 31-ig tart. 
A Képviselő-testület kiköti, hogy az ingatlanok kedvezmé-
nyes díjszabású használatát az alábbi feltételek megvalósu-
lása esetén biztosítja: az ingatlanokon az Egyesület közösségi 
térként üzemelteti a lovastanyát, azon az érdeklődő gyer-
mekek számára oktatási és sportolási lehetőséget biztosít. 
Amennyiben a határozott idejű területhasználati időtartamon 
belül az Egyesület az ingatlanokon bevételt keletkeztető üz-
leti tevékenységet kívánna végezni, Felek a kedvezményes 
díjszabású használatba adás tényét újratárgyalják. 

 
258/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belterület 6714 

hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Novák Zoltánt. A Képviselő-
testület hozzájárul, hogy Novák Zoltánnal és Novák-Szőcs 

Adriennel – a pályázati kiírásban szereplő feltételek alapján 
– az ingatlan adásvételi szerződés megkötésre kerüljön. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Veres-
egyház 6714 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének alá-
írására. Egyben felhívja a jegyzőt, hogy a fenti ingatlanérté - 
kesítés ből keletkező változást a vagyon-nyilvántartásban és 
a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át. 

 
259/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület – törzskönyvi bejegyzés napjával azonos ha-
tályba lépéssel – elfogadja a GAMESZ Alapító Okiratának módo-
sítását és az egységes szerkezetű Alapító okiratot. 
 
260/2021.(IX.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő–testület a „Gyermekorvosi rendelő építése Ve-

resegyházon” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a 
Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. és az Újlaki Építő Kft. 
Ajánlattevők benyújtott ajánlatait érvényesnek, a lefolyta-
tott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

2. A Képviselő-testület a 2021. 09. 21-én megtartott Bírálóbi-
zottsági ülés jegyzőkönyvében foglalt javaslat alapján a köz-
beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot tevő Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft.-t hirdeti ki 
nettó 297 961 000 Ft ajánlati árral (+FAD).  
A nyertes Ajánlattevő ajánlati ára az Ajánlatkérő jelen köz-
beszerzési eljáráshoz biztosított fedezeten belül van.   

 
261/2021.(X.6.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Veresegyház, 1103/72 hrsz-ú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű ingatlan megosz tásá nak ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéséhez, változatlan tulajdo - 
nosi jogállás mellett a következők szerint: 
• 1103/79 hrsz. kivett beépítetlen terület 0,5000 m2 
• 1103/80 hrsz. kivett beépítetlen terület 0,5001 m2 
• 1103/81 hrsz. kivett beépítetlen terület 0,2952 m2 
• 1103/82 hrsz. kivett beépítetlen terület 0,2951 m2 
• 1103/83 hrsz. kivett beépítetlen terület 0,2951 m2 
 
262/2021.(X.6.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület visszavonja a 236/2021.(VIII.24.) Kt. 

határozatot. 
2. A Képviselő-testület a Palóc Társaság részére 200 000 Ft ösz-

szegű támogatást biztosít Veresegyház Város Önkormány-
zata 2021. évi költségvetésben tervezett „Egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat 
Polgármesteri keret terhére. 

 
263/2021.(X.6.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 230/2021. 

(VIII.10.) Kt. határozatot. 
2. A Képviselő-testület a Szent Korona Kórus Társaság részére 

400 000 Ft összegű támogatást biztosít a Brünnben és Prá-
gában megrendezésre kerülő Ünnepi hangversenyen való 
részvételével kapcsolatos utazási költségei megtérítésére Ve-
resegyház Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésben 
tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztar-
táson kívülre” előirányzat Polgármesteri keret terhére. 

 
264/2021.(X.6.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 

171/2020. (XI.11.) számú polgármesteri határozatot. 
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület 

092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlanok („Nándori-tanya”) meg-
vásárlásához néhai dr. Nándori Kálmán eladótól összesen 
80 000 000 Ft-os vételáron. Eladó halála miatt az adásvételi 
szerződés módosítása szükséges, a jogerős hagyatéki vég-
zés alapján új Eladóként Nándori Szilvia, mint törvényes 
örökös lép a helyébe. 
A vételár kifizetése a következők szerint módosul: 

- az adásvételi szerződés megkötésével egy időben az ön-
kormányzat megfizetett 20 000 000 Ft első vételárrészt 
néhai Eladó részére; 

- a fennmaradó 60 000 000 Ft vételárhátralékot legkésőbb 
2021. november 30-ig fizeti meg az önkormányzat a törvé-
nyes örökös, Nándori Szilvia, mint új Eladó részére. 
Az ingatlan első részletének kifizetésére a 2020. évi költ-
ségvetés tartalékkerete, a fennmaradó hátralék megfizeté-
sére pedig a 2021. évi költségvetés ingatlanvásárlásokra 
betervezett kerete biztosít fedezetet.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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A KÖZTERÜLETEK 
TISZTÁN TARTÁSI SZABÁLYAI 

TISZTELT VERESEGYHÁZI INGATLANTULAJDONOSOK! 
 

A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák az egész 
település hangulatát, szépségét és pozitív megítélését, ezért Veres-
egyház Város Önkormányzata felhívja minden veresegyházi lakos 
figyelmét a 11/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendeletének és a 26/2020. 
(XI.27.) ÖR. számú rendeletének az ingatlantulajdonosokra vo-
natkozó – közterület tisztántartási szabályaira. 
Néhány fontos információ a rendeletek tartalmából: 
 
A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek 
gondoskodni az ingatlan 
• településképi követelményeknek esztétikai szempontból is 

megfelelő rendezettségéről, ennek az állapotnak a fenntar-
tásáról; 

• tisztántartásáról, rendszeres takarításáról; 
• rendezett, zsúfoltságtól, lomoktól mentesen tartásáról; 
• növényvédelméről, gyomtól, gaztól történő megtisztításáról; 
• rovar- és rágcsálómentesítéséről, 
• kerítéseinek vonalán a szomszédos ingatlanra átnyúló bok-

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

közterületen növő fás szárú növények fenntartásáról, keze-
léséről, szükség szerinti pótlásáról, a fás szárú növények em-
beri életet, egészséget veszélyeztető részeinek és szár mazé - 
kainak (ág, levél, virágzat, termés, stb.) eltávolításáról. 

 
• Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges hasz-

nálójának kötelessége. 
• Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek és más 

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

• A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiir-
tása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. Köz-
tisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos 
közlekedésre rendelt, kiépített és kiépítetlen útterület, amely az 
ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig), de maxi-
mum a telekhatártól 5 méterig terjed. 

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

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

• Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést 
végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 

• Tilos közterületre (közútra, útpadkára, járdára) salakot, építési 
törmeléket, illetve hulladékot elhelyezni. 

 
A rendelet által meghatározott előírások – közterületfelügyelő 
által készített fényképpel igazolt – nem teljesítése közigazga-
tási bírság kiszabását eredményezheti. 

 
Vigyázzunk rá és tartsuk rendben környezetünket!

Önkormányzat

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

IDŐSEK OTTHONA 
ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓI  

MUNKAKÖRBE MUNKATÁRSAT KERES. 
 
FELADATOK: ápolói, gondozói kompetenciába tartozó feladatok 
ellátása. 
 
ELVÁRÁS: Az állás betölthető ápoló, szakápoló, gondozó, szak-
gondozó és ápolási asszisztens szakképesítéssel. 
 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
• erkölcsi bizonyítvány 
• egészségügyi alkalmasság 
• szakképesítést igazoló dokumentumok 
• MS Office ismeret (irodai alkalmazások). 
 
BÉREZÉS: az illetmény megállapítására és juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
257/2000. Kormány rendelet a közalkalmazotti törvény végre-
hajtásáról az irányadók. (Garantált illetmény, munkaköri pót-
lék, szociális és egészségügyi pótlék, próbaidő után bér - 
emelés.) 
EGYÉB JUTTATÁSOK: kedvezményes étkezés, SZÉP-kártya jutta-
tás, utazási költségtérítés. 
 
Hosszútávú, bejelentett munkaviszony. 
A kinevezés határozatlan időre szól, az állás azonnal be-
tölthető. 
 
Érdeklődés személyesen az Intézményvezetőnél: 

Idősek Otthona 2112 Veresegyház, Fő út 106. 
Telefonszám: 06 20 428 5507  
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu
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É R T E S Í T É S 
TISZTELT VERESEGYHÁZI LAKOSOK!  

A vészhelyzet megszűnésével és az egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, 
valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Kormány rendelet, 

valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 
2020. évi LVIII. törvény 165.§ értelmében a helyi önkormányzat, a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró 

szabályaitól eltérően a településrendezési eszközök egyeztetését elektronikus úton is lehet lefolytatni. 
A fentiekre való tekintettel a Veresegyház város településfejlesztési koncepciója (továbbiakban TFK) 

és településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzata) módosításra vonatkozó 
véleményezési dokumentációját a Veresegyház város hivatalos honlapjára közzéteszem. 

Felhívom figyelmüket, hogy a Kormány-rendelet 3.§ (2) bekezdésben foglaltak és a 2020. évi LVIII. törvény 165.§ értelmében 
az észrevételeket a közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, 

a jovanovic.dragutin@veresegyhaz.hu email címen. 

Veresegyház, 2021. október 18.                                                                             Pásztor Béla polgármester 

Régóta sokan szeretnék megfejteni a Veresegyház fél évszázados rohamos 
fejlődése mögött húzódó titkot. Vagy más olvasatban azt a Pásztor-jelen-
séget, aminek névadó polgármestere rendszereken átívelően töretlen tá-
mogatottsággal volt képes megálmodni, levezényelni és irányítani azt a 
folyamatot, melynek során a „kenyértelen Veres-
egyházból” húszezres kisváros, az ország egyik 
legdinamikusabban fejlődő települése lett. 

A legilletékesebb, valószínűleg 56 éves regná-
lásával világrekorder Pásztor Béla polgármester 
éveken át kitartóan elzárkózott attól, hogy róla 
könyv szülessen. Annak, hogy végül mégis be-
adta a derekát egyaránt oka volt ismerőseinek, 
barátainak konok kitartása, a kötet adomá-
nyokból történő finanszírozása, és az a felis-
merés, hogy ez az életpálya és ez a városi 
sikertörténet valóban sok tanulságot tartogat-
hat mások, a jövendő nemzedékek számára 
is. Mert a polgármesterség nemcsak szakma, 
hanem művészet is. A lehetőségek művé-
szete, a mindig tenni akarásé, a szó nemes 
értelmében vett közjó mindenáron való 
szolgálatáé. A tenni merés művészete. 

Nehezen megszületett könyvet tart ke-
zében a Tisztelt Olvasó. Mert ahhoz, hogy 
Pásztor Béla emlékezéseit olvashassuk, 
kellett Szále László újságíró türelme is, aki 
a polgármesterrel történő beszélgetések-
ből, interjúkból és kollégái visszaemlékezése-
iből szerkesztett egységes „memoárkötetet”. 

Ugyanis a könyv nagy részében Pásztor Béla visszaemlékezéseit olvas-
hatjuk. A Felvidékről menekülni kényszerülő és végül Veresegyház ma er-
dőkertesi részén otthonra lelő családi háttérről, a korántsem makulátlan 
iskolás éveiről, folyton nyüzsgő, újító, a színház és kultúra felé kacsintgató 
pályakezdéséről. Hogy aztán egy tanácselnöki kinevezéssel minden kocka 
a helyére kerüljön. Egy ember megtalálja élete hivatását. A visszaemléke-
zések, régi történetek és jóízű sztorik sorában egyre nagyobb teret kap a la-
pokon a VÁROS. Olyannyira, hogy egy idő után már nem is Pásztor Béla 

élettörténetét, hanem Veresegyház elmúlt ötven évének történelmét la-
pozgatjuk hol időrendi, hol tematikus sorrendben. Pásztor Béla élete 
ugyanis maga Veresegyház történelme. Közben szinte már kínosan ügyel 
rá a mesélő, hogy minden személy, minden csoport méltó helyet kapjon a 
kötetben, aki tett, tesz Veresegyházért. 

És itt az igazi Pásztor-titok. A közös munka. A haladást min-
dig a közösség valósítja meg, bármily tehet-
séges is lehet egy polgármester, ha nem „elöl - 
járó”, ha nem tudja rávenni az embere ket, 
hogy kövessék sokszor elképesztő vízióit, 
akkor elbukik. Pásztor Béla született vezető, 
született politikus. Tervei, álmai voltak, amik-
nek megvalósítására sokszor ellenséges hangu-
latban, kételkedések, logikus ellenérvek özöné - 
ben kellett rávenni a lakosság túlnyomó többsé-
gét. De, ahogy mondja: mindenki meggyőzhető. 
Ahogy jöttek az eredmények, úgy lett ez egyre 
könnyebb. 

Véleménye szerint Veresegyház fejlődése így 
egymásba épülő logikus lépések láncolatából kö-
vetkezett: társadalmi munka, területvásárlás, par-
cellázás, ipartelepítés, termálvíz, tervezett város - 
építészet mindazon lelki szövet hozadékai, melyek 
összetartják a várost. E szövethez kell a jó szó, de 
kell az iskola, és a kultúra is. 

Nagy erénye a visszaemlékezőnek, hogy nem hall-
gat a könyvben bírálóiról, a hitelhez való viszonyáról, 
vezetési stílusáról és e mindent feláldozó városépítő 
életút árnyoldaláról, a család háttérbe szorulásáról 

sem. Ezek a kötet leg emberibb oldalai, ahol szűk bepillantást nyerünk ví-
vódásaiba, a döntések lelki hátterébe is. 

Fontos kötet a Magam ura, mások szolgája. Helytörténeti jelentőségén túl 
minden polgármester kötelező olvasmányává kellene tenni. Mert bár a Pász-
tor-történet egyszeri és nem megismételhető, mégis nagyon tanulságos. Egy 
emberről és egy városról szól, akik együtt nőttek naggyá. És arról, hogy mire 
képes az ember, ha összefog és ha megtalálja hivatását az életben. 

KOVÁCS PÉTER 

KÖNYVAJÁNLÓ

PÁSZTOR BÉLA – SZÁLE LÁSZLÓ: MAGAM URA, MÁSOK SZOLGÁJA 
Pásztor Béla több mint fél évszázada vezeti Veresegyházat. E kivételesen hosszú és sikeres közéleti életmű kulisszatitkaiba nyerhetünk bete-
kintést a Noran Libro Kiadó és a Települési Önkormányzatok Szövetségének kiadásában napvilágot látott önéletrajzi kötet révén.
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ÉPÜLHET AZ ÚJ GYERMEKORVOSI RENDELŐ 
Aláírásra került az új gyermekorvosi rendelő kivitelezési szerződése. 
A Gyermekliget Óvoda telkén épülő intézményhez a bejárat a Szent-
Györgyi Albert utcából lesz. A jelenlegi, munkaterületként elkerített te-
rületnél kisebb telken egy év alatt megvalósuló és bruttó 380 millió 
forintba kerülő beruházás kivitelezője a Veresmester Kft. Elkészülte 
után a Praxis-Házban felszabadulnak a jelenleg gyermekorvosi rende-
lésre használt helyiségek, így a körzeti orvosi rendelés számára na-
gyobb tér nyílik. Az új gyermekorvosi rendelőben két orvosi rendelő, 
egy tanácsadó és további kiszolgáló helyiségek lesznek, amely épület 
így akár négy orvosi praxis elhelyezésére is lehetőséget fog nyújtani. 
A beruházás teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. 

ÚT- ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉS 
Elkészült a Budapesti úti közvilágítás kiépítése Csomád irányában egy 
szakaszon, így rövidesen megépülhet a Ligetek új részének kicsatla-
kozó útja is a Csomádi útra. Szintén ide tartozó hír, hogy a Komor Mar-
cell, Ybl Miklós és Kós Károly utcák aszfaltozása is befejeződött. 

Tovább folytatódott a Mézesvölgyi Iskola melletti parkoló építése, amely 
várhatóan lapzártánk után nyeri el végleges formáját. A parkoló rövide-
sen közvilágítást is kap, a helyhez illő lámpatestekkel. A parkolóban a Ker-
tészeti Egyetem hallgatói zöldgazdálkodási terepgyakorlat keretében a 
platán fa alá dísznövényeket ültettek. Kérjük, óvjuk a parkoló növényeit! 
 

ISKOLAÉPÍTÉS 
Elkezdődött az új, 24 tantermes általános iskola telkének közművesí-
tése. A Ligetekben, a kosárlabdacsarnoknál megvalósuló állami beru-
házás befejezése a következő tanév végére várható. 
 

TERMÁLKUTAK 
Két új termálkutat fúrat Veresegyház, 300 millió forint +áfa költségből. 
Az új termelő kút a Bánóczi utcánál lesz, a Bokréta dűlőben. Itt jelen-
leg is három műszakban zajlik a fúrás (az ezzel járó esetleges hangha-
tásokért a lakosság megértését kéri az önkormányzat), a remények 
szerint várhatóan november közepére érik el a fúrók az 1200-1500 mé-
teres mélységet, a termálvíz rétegét. A kút sikeres fúrása után fog elké-
szülni az új visszasajtoló kút is. A két kút december-januárra lehet kész, 
működésükkel biztosítható lesz az ipari üzemek és a középületek za-
vartalan ellátása városunk természeti kincsével, a termálvízzel. 

              KOVÁCS PÉTER

ISKOLA, GYERMEKORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉS 
ÉS TERMÁLKÚT FÚRÁSA 

Veresegyház aktuális beruházási híreiről Cserháti Ferenc alpolgármester adott tájékoztatást 
városunk lakosságának.

BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotó: Hollai Gábor

Fotó: Hollai Gábor

Fotó: Cserháti Ferenc
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

2022. évre is kiírja a 

BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT. 
 

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a Veresegyház területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

• Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, 

• lakcímkártya másolat a pályázóról és az egy ház-
tartásban élőkről, 

• munkaviszonyban dolgozó családtag esetén a 
munkáltatótól jövedelem igazolás, 

• ha a közös háztartásban élők közül valaki mun ka -
nélküli (álláskeresési támogatás, stb. igazolás), 
ennek igazolása a Kormányhivatal Munkaügyi 
osz tálya által, 

• alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről 
nyilatkozat,

• ha a szülők elváltak, ennek igazolása bírósági vég -
zés bemutatásával, illetve gyerektartás vagy tartás-
díj megállapítását és folyósítását igazoló bí rósági 
végzés és postai utalvány vagy folyószámla kivonat, 

• ha a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő, 
szü lők halotti anyakönyvi kivonata, 

• árvaellátás esetén, azt megállapító határozattal 
(folyó számla kivonat, postai utalvány), 

• amennyiben van a közös háztartásban olyan nagy -
korú személy, aki jövedelemmel, munka nél küli el-
látással nem rendelkezik, büntetőjogi fele lőssége 
tudatában erre vonatkozóan tett nyilat kozata,

• amennyiben a pályázó családjában van tanulói 
jogviszonnyal rendelkező testvér, annak iskolalá-
togatási igazolása, 

• amennyiben a pályázó családjában van óvodás 
korú, vagy 3 évnél fiatalabb testvér, annak szü le tési 
anyagkönyvi kivonata és lakcímkártyája, 

• nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás (nyugdíj, 
özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) rokkantság -
ról, tartós betegségről orvosi igazolás stb., 

• ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi pót lék 
igazolása, 

• NAV jövedelemigazolás (vállalkozó esetén). 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó la kó -
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelent -
kezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfo kozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfo kozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak -
képzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszo -
nya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj 
már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a 
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI: 
• honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója. 
• doktori (PhD) képzésben vesz részt. 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-

gatói képzésben vesz részt. 
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA: 

10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév má-
sodik (tavaszi), illetve a 2022/2023. tanév első (őszi) féléve. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2022. március.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó la -
kó  hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, 
akik: 
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, 
vagy 
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek, 
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni.  
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi fel -
ső  oktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intéz -
mény be, és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik. 

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI: 
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 

szerződéses állományú hallgatója, 
• doktori (PhD) képzésben vesz részt, 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy ven -

déghallgatói képzésben vesz részt. 
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA: 

3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:  
a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév. 

 
AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: a 2022/2023. tanév első féléve.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ TÖRTÉNŐ PAPÍRALAPÚ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. november 5. 

HELYE: Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálat (földszint) 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:  
a közös háztartásban élők egy főre jutó jö vedelme nem haladhatja meg a 130 000 Ft-ot. 

KÖTELEZŐ MELLÉKLET „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT:  
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről. 

KÖTELEZŐ MELLÉKLET „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT ESETÉN:  
A jelenlegi oktatási intézmény (ahová a pályázó jár) által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT IGAZOLÓ KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK: 

Az „A” és „B” típusú pályázati felhívás teljes szövege Veresegyház Város honlapján: www.veresegyhaz.hu oldalon található.
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Közélet

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. 

TÁJÉKOZTATÁS 
A MUSTGÁZ VESZÉLYEIRŐL BEFEJEZŐDÖTT 

A TEJÁRUSÍTÁS 
 
A közösségi hálón terjedt el villámgyor -
san a hír, hogy a lámpás kereszteződés-
nél befejeződött a tartályból kínált ter - 
me  lői tej évek óta megszokott és meg-
kedvelt árusítása. 

Megkerestük Merész Sándor csomádi 
vállalkozót a hírrel, aki megerősítette, 
hogy alapos megfontolás után felszá-
molta a tehenészetét, az állatokat már 
el is szállították tőle. 

A pléhtehén történetéről és az árusí-
tás megszüntetésének hátteréről követ-
kező számunkban riportban számo - 
lunk be.
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VIRÁGOS, TISZTA PORTA 
DÍJÁTADÓ

Annak ellenére, hogy az elmúlt évben a pandémia miatt elmaradt az 
elismerések kiosztása, kiderült az idei díjátadáson, hogy Veresegy-
házon továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a Virágos, tiszta 
porta program. 

2021-ben e porta- és így városszépítő mozgalom során a zsűriző bi-
zottság 2783 db ingatlannak ítélte oda a díjat, ebből 638 db ingatlan 
először részesült ebben az elismerésben. 

Mivel a 2020-as díjkiosztó elmaradt, a tavaly díjazottak részére is  
idén osztja ki a díjakat az önkormányzat. 2020-ban 2425 ingatlan ka-
pott elismerést ebből 456 volt az, akit először díjaztunk. 

Azok a 2020-ban és 2021-ben díjazottak, akik nem tudtak megje-
lenni az eseményen, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal (Veres-
egyház, Fő út 35.) recepcióján 2021. november 30-ig átvehetik az 
emléklapot, továbbá az első alkalommal díjazottak a házfalra rög-
zíthető kerámia plakettet is. 

Közélet
GYÁSZHÍR 

A Budapesti Orvostudományi Egyete-
men szerzett diplomáját „csecsemő és 
gyermekbetegségek” szakvizsgával fej-
lesztette tovább. 1975-ben épült Veres-

egyházon az az egyéni igényeket is kielégítő, modern orvosi rendelő, amely 
akkoriban Magyarországon egyedülállónak számított. Ebben az épületben, 
első gyermek-körzeti orvosként egyedül fektette le a csecsemő-, gyermek- 
és iskolaorvosi ellátás alapjait a községben. 

Munkáját a helyi tanács Díszoklevéllel, a megye Főorvosi Dicsérettel, a 
Minisztertanács Kiváló Munkáért kitüntetéssel jutalmazta. 

1983-ban Újpestre került, ahol 23 gyermekorvos választott vezetője, 
majd érdekvédelmi képviselője volt. A rendszerváltás első éveiben tagja 

volt annak a 3 tagú munkacsoportnak, amely a háziorvosi rendelet meg-
alkotásával egyidőben sikerrel munkálkodott a gyermekorvoslás fennma-
radásáért és elismeréséért. Tagja volt a Gyermekgyógyász Szakmai 
Kollégiumnak és szakfőorvosa a főváros 13 kerületének. 2012-ben vissza-
tért Veresegyházra és gyermek-háziorvosként tevékenykedett nyugdíjba 
vonulásáig. Régi betegei most már szülőként, nagyszülőként bármikor for-
dulhattak hozzá, hiszen élete végéig, amíg egészségi állapota engedte, szol-
gálta hivatását. Csendes, szerény, a hivalkodásoktól tartózkodó, puritán 
ember volt. A szakma kiválósága. 

A gyermekek határtalan szeretetéért és fáradhatatlan gyógyító mun-
kájáért 2020-ban a város Szotáczky József Szociális és Egészségügyi Díj-
jal tüntette ki.

Fotó: Lethenyei

ÉRTESÍTÉS 
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, 

hogy városunkban az alábbi időpontokban lesz 

TÜDŐSZŰRÉS 
2021. november 19. péntek 8.00–18.00 
2021. november 22. hétfő 8.00–18.00 
2021. november 23. kedd 8.00–18.00 
2021. november 24. szerda 8.00–18.00 
2021. november 25. csütörtök 8.00–18.00 

A VIZSGÁLAT HELYE: 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

II. emelet Udvarház Galéria (Veresegyház, Fő út 45-47.) 
Jelen értesítés a 2021. szeptember 30-i állapotot tükrözi, 

a tüdőszűrés idejére a vírushelyzetnek megfelelően változhat.  
KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL 

A LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYÁT,  
A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT, ILLETVE 

HA VAN, AZ ELŐZŐ ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI LAPOT. 
 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes. A 18-40 év közötti lakosoknak, illetve alkalmassági 

vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan 
elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson (a helyszínen) kapható 

csekken a postán történhet. 
Lelet kérése esetén felbélyegzett válaszborítékra van szükség. A 14-18 év 
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de orvosi beutaló, és szülői belee-

gyező nyilatkozat szükséges. A törvény által előírt rizikó csoportokba tar-
tozó lakosoknak kötelező és ingyenes a szűrés. 

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG! 
A vizsgálat alkalmas a leggyakoribb tüdőbetegségek időben történő felismerésére!

Mély fájdalommal tudatjuk Mindenkivel, aki szerette, 
hogy súlyos betegségben, életének 78. évében elhunyt 

Dr. Takács Edit 
 

aranyokleveles gyermekorvos, címzetes főorvos. 
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Megemlékezés

EMLÉKEZÉS SZOBORAVATÁSSAL  
Méltóságteljes tisztelettel emlékezett Veresegyház városa az 1849. október 6-án kivég zett 
Batthyány Lajos miniszterelnökre és az aradi 13 mártír honvédtisztre. 

A Széchenyi-dombon lévő Vértanúk Lige tében megtartott megemlékezésen hagyomány, 
hogy évente felavatásra kerül egy vértanú mellszobra. Idén Vécsey Károly szobrát, Ilés-Musz -
ka Rudolf alkotását leplezte le az emlékező közösség. A mártír honvéd vezérőrnagyra 
emlékező beszédet tartott Kemény Krisztián levéltáros-történész, a műsorban közreműkö -
dött Margetán Máté tárogató művész, a Cantemus Kórus, a Színskála Stúdió, és a Veresegy-
ház Katonai Ha gyomány őrző Egyesület. A koszorúzással egybekötött megemlékezést 
megtisz telték jelenlétükkel Vécsey Károly leszármazottjai is.

Fotók: Hollai Gábor
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Közélet

Ungár Ágnes személyében új intézményvezetője van van Veresegyház 
népszerű magániskolájának. Vele beszélgettünk az iskola helyzetéről. 
 
Mi indokolta az intézményvezető személyében a változást? 
Ebben a kérdésben az alapítók szavait tolmácsolom: „Aki figyelemmel kí-
sérte az iskola első éveit, az tudja, hogy az intézményvezető személyében 
több ször történt változás. Tudjuk, hogy sokan a személyi változások elé ne-
gatív előjelet tesznek. Mi úgy tekintünk ezekre a változásokra, mint hosszas 
mérlegelés után meghozott, nem könnyű döntésekre, amik a fejlődést, az is-
kola érdekét szolgálták. Ágnes mind szakmailag, mind emberileg azt az 
irányt képviseli, ami számunkra mérhetetlen bizalmat és megerősítést jelent.” 

Kérjük, mutatkozzon be az olvasóknak! 
Eredeti végzettségem tanító – 1998-ben kezdtem tanítani. Az elmúlt 18 
évben Rákospalotán dolgoztam a Meixner Iskolában, tanítóként, munka-
közösség-vezetőként, igazgatóhelyettesként, 2011 februárjától pedig intéz-
ményvezetőként. Mindeközben oktattam a módszertant akkreditált pe  - 
da gógus tovább képzéseken és számtalan bemutató órát, előadást tartot-
tam. Közoktatásvezető, majd közoktatási szakértő lettem. Az Oktatás 2030 
Tanulástudományi Kutatócsoport tagjaként 2017 és 2020 között részt vettem 
a Nemzeti Alaptanterv előkészítő munkájában az alsó tagozat témavezető-
jeként, a tartalomfejlesztésben és a szakmai előkészítő csoport tagjaként is 
tevékeny kedtem. Ez utóbbinak köszönhetően több más iskola ne  ve lőtestü-
letével dolgoztam együtt facilitátori szerepkörben. Intézményvezetőként – 
miközben tanító, osztálytanító is voltam – elsősorban a szakmai mentor 
szerepet, a szervezetfejlesztést, innovációt tartottam fontos nak. Vezetői 
munkám 10 éve alatt több nemzetközi és országos pályázatot nyertünk, 
örökös ökoiskolává fejlesztettük az intézményt. A kihívás, az újrakezdés 
inspirál – szeretek fiatalok kal dolgozni és hiszek a csapatmunkában. Je-
lenleg is vezetek mód szertani műhelyt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
Atipikus Szakirányú továbbképzésén, melynek műhelygyakorlatai itt lesz-
nek a Jövő Iskolájában. 
Hány gyerekkel és pedagógussal, egyéb munkatárssal működik jelenleg 
az intézmény? 

Jelenleg 62 tanulónk van, 10 pedagógusunk, 
egy pedagógus asszisztensünk, iskolatitká-
runk, két óraadó tanárunk, de a nevelési-okta-
tási munkánkban vesznek részt külsős szak  - 
emberek – drámapedagógus, festés tanár, jóga-
 oktató. A tanulólétszám növekedését várjuk, 
mivel szinte minden héten vannak újabb je-
lentkezők, akik a már meglévő osztályainkba 
jelentkeznek át másik intézményből. 
Hogyan alakultak a beiskolázási számok az 
indulás óta? 

Az osztályok létszámát 20 főben maximáltuk – ezt tartjuk megfelelőnek 
ahhoz, hogy megfelelően tudjunk közösséget formálni. Jelenleg 12 és 19 fő 
közötti osztályaink vannak – a COVID vírus számunkra is megnehezítette 
az idei tanév előkészítését, hiszen személyes találkozásokra csak nagyon 
korlátozott lehetőségeink voltak.  
Mekkora a veresegyházi diákok aránya? 
Jelenleg 22 olyan családunk van, akiknek állandó lakhelye Veresgyház, 
tehát tanulóink harmada, ennél a valóságban valamivel többen élhetnek 
itt életvitelszerűen. Pest megyén kívüli állandó lakcímmel (ideértve a fő-
várost is) összesen 5-6 tanulónk rendelkezik. 
Meséljen, kérem az oktatási programról és arról, hogy ez mennyiben vál-
tozott az indulás óta eltelt évek tapasztalatai alapján! 
Iskolánk nem alternatív iskola a szó eredeti értelmében. A NAT-ban rögzí-
tett kompetenciák kialakítására törekszünk, a Kerettantervben rögzített tan-
anyagtartalmak segítségével. Mindezt azon ban sok szempontból alternatív 
keretek között tesszük, élve azzal a lehetőséggel, melyet a civil fenntartású 
intézményként az önmeghatározás lehetővé tesz. Minden jogsza bályi ke-
retnek megfelelően is lehetőségünk van arra, hogy ne a gombhoz varrjuk a 
kabátot. Fő hangsúly mindenekelőtt a képesség-, készség- és kompetencia 
fejlesztésen van. Ez önmagában hangozhatna üres közhelyként is, de a ta-
nulási környezetet ennek rendeljük alá. Azért kezdődik minden tanítási na-
punk egy ráhangoló beszélgetéssel és nem tanítási órával, nem nyolc órakor, 
hanem később, mert a személyiségfejlesztéshez erre szükség van. Az ebéd 
előtti időszakban három tanítási óránál több nincs, teremtünk lehetőséget 
a kikapcsolódásra, rekreációra, az önálló tanulást beillesztjük az órarendbe, 
ahol indokoltnak tartjuk, csoportot bontunk még az osztályon belül is. Egy-
egy tanítási óra 40 perces, de nincs csengő, ezzel se pedagógust, se gyereket 
nem „idomítunk” külső kerethez, viszont elősegítjük az időérzék kialakítá-
sát és azt, hogy a tartalom határozza meg adott helyzetben az időkereteket 
is. Nem kell a gyerekeknek 4-5 tanórát egymás után „végigülniük”, hogy 
majd az ebéd után leckét írhassanak, és mehessenk az udvarra kiereszteni 
a gőzt. Ehelyett igyekszünk egyenletesen megosztani a pihenő/játékidőt, az 
önálló tanulást, elmélyülést, illetve a tantárgyi órákon való részvételt. Osz-
tályaink mellett két tanító van jelen, akik a tantárgyak tanításán megosztoz-
nak elsősorban a magyar és a matematika tantárgyak mentén, de ugyanúgy 
kiveszik részüket az önálló tanulásirányításban, mint a ráhangoló beszélge-
tések vezetésében, vagy a szabadidős tevékenységek szervezésében, veze-
tésében. Kiemelt szerepet kapnak a különböző mozgásformák, ezért a 
mindennapi testnevelés keretén belül lehetőség van gyermekjógára, és év-
folyamtól függően úszásra, karatéra, kosárlabdára. A felmenő évfolyakon 
újabb sportok bevezetését tervezzük. A kor szerű pedagógia részeként lehe-
tőséget teremtettünk arra, hogy a gyerekek már első osztályban angol nyelvi 
környezetben is jelen lehessenek, nem elsősorban tanítási óra keretében, in-
kább egyfajta nyelvi fürdőt biztosítva számukra azzal, hogy angol nyelvi fog-
lalkozásokat tartunk, ahol játszanak, énekelnek, tevékenykednek, minden 
elvárás, értékelés-minősítés nélkül. Kiemelném még a negyedévenkénti szö-
veges értékelést, melyet félévenként, a második osztály második felétől ér-
demjegyek is kiegészítenek. 

A JÖVŐ ISKOLÁJA

ÚJ VEZETŐ A JÖVŐ ISKOLÁJA 
(FUTURE SCHOOL) ÉLÉN

Ungár Ágnes
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Van-e már tapasztalatuk és ha igen, akkor milyen az iskolából kikerülő 
diákok továbbtanulási sikerességéről? 
Jelenleg a legidősebb osztályunk negyedik évfolyamos, így értelemszerűen 
még nincs ilyen adatunk. Ugyanakkor kétféle oldalról is megtámogatjuk ta-
nulóinkat annak érdekében, hogy sikeresek lehessenek a tovább  tanulás 
terén. Egyrészt a felzárkózásra szorulók számára egyéni és kiscsoportos, 
célzott fejlesztő foglalkozásokat iktattunk be, másrészt részben órai diffe-
renciálás, részben egyéni, vagy kiscsoportos keretek között tehetséggon-
dozó foglalkozásokat valósítunk meg. Fontos szempont, hogy tanulóink 
saját képességeiknek megfelelően, saját fejlődési tempójukhoz igazítva tud-
janak haladni, de kellő motivációt biztosítsunk számukra, hogy ehhez ők 
maguk is a lehető legtöbbet tegyenek hozzá. 
Az iskola ideiglenesen van a régi Polgármesteri Hivatalban. Mennyire 
felel meg az épület a jelenlegi céljaiknak és hogyan képzelik épületre vo-
natkozóan a folytatást? 

A jelenlegi épület záros határidőn belül szűkössé válik számunkra, néhány 
szempontból már most is az. Az iskola és az önkormányzat megállapodása 
alapján új épületbe költözünk, melynek kivitelezésére az újonnan épülő 
állami iskola mellett kerül sor. Komoly előrelépésnek gondoljuk, hogy az 
új épület tervei elkészültek, és az építési munkálatok is megkezdődtek. 
A 8 évfolyamos iskolaépület kivitelezési munkálatai feltehetően belenyúl-
nak majd a 2022/23-as tanévbe, de az önkormányzat ugyanúgy átmeneti 
lehetőséget biztosít számunkra egy kisebb ingatlan bérbeadásával, mint 
tette azt az iskola indulásának évében, mikor a Katolikus Gimnázium nem 
tudott a várt időpontban átköltözni az újonnan kivitelezett épületébe. 
Mik a jövőbeli tervei? 
Konkrét szervezetfejlesztési terveink vannak. Azért a többes szám, mert a 
közös munka, közös tervezés az alapja az itt megkezdett munkámnak. A pe  -
dagógusokkal, alapítókkal közösen határoztuk meg saját fejlesztési céljainkat 
és feladatainkat. Elindítottunk egy belső szakmai műhelyt, melynek keretén 
belül tudunk fejlődni. Tapasztalataimat, kompetenciáimat kihasználva magam 
is részt veszek a nevelőtestület szakmai- módszertani továbbképzésében, de 
meghívunk külső trénereket is, illetve csoportosan és egyénileg is részt veszünk 
majd különböző továbbképzéseken, tréningeken. Hangsúlyos számunkra az él-
ménypedagógia, a kooperativitás, a tanulásmódszertan, a szociális kompeten-
cia fejlesztés, önértékelés, érzé  kenyítés, asszertív kommunikáció, a játékosítás, 
a cselekvő tapasztalatszerzésre épülő természettudományos kompetenciafej-
lesztés, a projektoktatás, beszédfejlesztés, anya  nyelvi, idegennyelvi és digitális 
kom pe tenciák fejlesztése. A korszerű pedagógiai módszerek elsajátítása, meg-
ismerése érdekében igyekszünk bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe is 
– ezért részt veszünk az Erasmus hosszútávú akkreditációs pályázatán is. 
A tervek között szerepel a kapcsolatépítés Veresegyház különböző civil és nem 
civil szervezeteivel is.                                                                                KOVÁCS PÉTER 
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Tuzson Bence lapunknak elmondta, hogy az elmúlt időszakban azon 
túlmenően, hogy utakat újítottak fel, olyan beruházásokat is megva-
lósítottak, amelyek nemcsak biztonságosabbá, de kényelmesebbé és 
gyorsabbá is teszik az ingázók napi utazását. „Tovább fejlesztjük ré-
giónk közúti közlekedését, már elkezdődött az M2-M3 összekötő út 
tervezése, épp erről egyeztettem Veresegyházon Pásztor Béla pol-
gármesterrel és a tervezőkkel. A két út összekötésével jelentős segít-
séget kapnak az érintett települések, és az eddigi átmenő forgalom is 
tovább csökkenhet ezáltal.” 

Beszélt arról is, hogy a kormányzatnak eltökélt szándéka, hogy meg-
védje a családtámogatásokat, a nyugdíjakat és az alacsony adókat. „A 
magyar gazdaság repülőrajtot vett, a második negyedéves adatok sze-
rint 17,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék, ami a valaha mért leg-
nagyobb növekedés. Részben ennek is köszönhető, hogy február 15-
ig visszatéríthetjük a gyermeket nevelő szülőknek az általuk az idén 
befizetett személyi jövedelemadót. Ugyancsak adóvisszatérítésben ré-
szesülnek a gyermeket nevelő kisvállalkozók. A nyugdíjasok az idén 
újabb inflációs kiegészítést kapnak és a magas gazdasági növekedés 
eredményeiből ők is részesülni fognak: lesz nyugdíjprémium és foly-
tatódik a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése. Szja-mentességet 
biztosítunk a huszonöt év alatti fiataloknak és kétszázezer forintra emel-
jük a minimálbért. Mindez egyértelműen jelzi, hogy számunkra ki-
emelten fontos a gyermekek védelme, a gyermeket nevelő családok 
támogatása, de példaértékűnek tekinthetjük a fegyveres és rendvédelmi 
szervek munkatársai számára a hathavi fegyverpénz kifizetését is.”  
„Térségünk az elmúlt években az ország egyik leggyorsabban fejlődő 
régiójává vált, ennek köszönhetően pedig Veresegyház előtt is számos 
olyan lehetőség nyílt meg, amely további fellendülést hozhat a város 
számára” – nyilatkozta a képviselő. Szerinte az itt élő embereknek, vagy -
is a jó közösségnek és az együttműködésnek köszönhetően folyamatos 
a fejlődés, adott a biztonság és a tervezhető jövő. 

„Hiszek abban, hogy minden családot még tovább erősít majd itt, 
helyben, Veresegyházon is az szja-visszatérítés, amelynek kifizetésére 
az adóhivatal máris megkezdte az előkészületeket”– mondta a kép-
viselő. „Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a NAV tartani fogja a kijelölt 
határidőt, vagyis februárban minden érintett család megkapja az őt 
megillető személyi jövedelemadó-visszatérítést” – részletezte Tuzson 
Bence. Mint mondta, a rendelkezésre álló számítások szerint 1,9 mil-
lió magyar szülő kapja meg az szja-visszatérítést, ami összességében 
hatszázmilliárd forintot jelent. Egy ilyen jelentős támogatás mindenképp 
hozzájárul ahhoz, hogy térségünk is tovább erősödjön. 

NAGY HASZNÁT LÁTJÁK MAJD A VERESEGYHÁZIAK 
AZ M3-M2 ÖSSZEKÖTŐ ÚTNAK 

Elkezdődött az M3-M2 összekötő út tervezése, néhány év múlva 
már járhatunk rajta – fogalmazott a lapunknak küldött nyilatko-
zatában Tuzson Bence, városunk és térségünk országgyűlési kép-
viselője. Amikor a tervekről és a várható eredményekről kérdeztük, 
miután az összekötő út nyomvonaláról egyeztetett Veresegyházon 
a tervezőkkel és Pásztor Béla polgármesterrel. Mint mondta, „ná-
lunk, az agglomerációban kiemelt jelentősége van az infrastruk-
túra fejlesztésének, annak érdekében, hogy megkönnyítsük és 
biztonságosabbá tegyük a munkába járást azok számára, akik na-
ponta ingáznak a fővárosba, majd pedig onnan haza, Veresegy-
házra, a családjukhoz, gyermekeikhez, szeretteikhez, utazzanak 
bár közúton vagy vasúton”. 

Kisfiú, akinek rövid élet adatott meg. Gerhát Lajos (1931–1945) 
szüreti viseletben az 1930-as évek végén. 

A festett fénykép Fekete László veresegyházi fényképész munkája.

MÚLTIDÉZŐ                    SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Az Otthon Segítünk Alapítvány olyan országos szervezet, amelyhez 
azok az anyukák fordulhatnak, akiknek nincs a közelükben a nagymama 
vagy egy kedves szomszéd, akiknek „nincs elég sok kezük a gyermek-
neveléshez”.  

Az alapítvány 20 éve van jelen az ország különböző városaiban. Ön-
kénteseket képez, családokat látogat, tanítgatja és szeretgeti a kicsiket, 
nyári programokat szervez, támogatja az anyukákat. Mindezt önkénte-
sen, jókedvvel és lelkesedéssel. 

Valószínűleg nehéz elhinni, hogy az önkéntesek saját szabadidejüket 
áldozzák számukra idegen családok jóléte érdekében. A rendszer mégis 
működik. Az alapítvány elsődleges célja ugyanis az, hogy a családok egy 
külső támogató személy közreműködésével maguk találják meg a jó 
megoldásokat a gyermeknevelésben.  

A helyi szervezők meglátogatják a segítséget kérő családokat, elbeszél-
getnek arról, hogy mire lenne szükségük: közös játék a gyermekekkel, egy 
kis beszélgetés, közös séta, vagy hivatalos ügyek intézése. A legtöbbször 
ikreket vagy kis korkülönbséggel született gyermekeket nevelő családok 
kérik a segítséget, de előfordul egyedül álló anyuka, költözés közben levő 
család, vagy tartós betegség miatti felkérés is. A tá mogatás ideje általában 
3-6 hónap. 

Ha Ön is szeretne a dinamikusan fejlődő veresegyházi csapatunk tagja 
lenni és szívesen részt venne a sok önismerettel és hasznos tudnivalóval 
foglalkozó ingyenes önkéntes felkészítő tanfolyamon, az alábbi elérhe-
tőségeinken jelentkezhet: 

OSAFOTI@GMAIL.COM 
KUNNÉ NERPEL KRISZTINA 20 443 9616 

RÉVÉSZ MELINDA 70 386 5247 

OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 

BEMUTATKOZIK 
AZ OTTHON SEGÍTÜNK 

ALAPÍTVÁNY

ÚJ ESÉLY KÖZPONT

FOTÓKIÁLLÍTÁS AZ ÚJ ESÉLY KÖZPONTBAN
Különleges fotóesszét tekinthetnek meg a látogatók az Új Esély Köz-
pontban. Ertinger Gabriella Fanni, helyi fiatal az édesapjáról ké-
szített őszinte fotóösszeállítást.  
 

Gabcsi így mesélt a fotókról: „Apukámat követtem körülbelül 3 hó-
napig, hogy minél árnyaltabb képet tudjak mutatni róla és hétköz-
napjairól. A képek hátterében meghúzódik az a feszültség is, mely 
azokból a történésekből, problémákból halmozódott fel, melyekről 
nem szeretünk beszélni. Érdekes volt számomra az egész fotózás 
során, hogy édesapámról a képeim által milyen benyomást keltek má-
sokban, hogy milyen kép alakul ki róla az emberekben és akár Önök-
ben is. A kép, amit mutatok/keltek Önökben, nem lehet objektív – 
nem is erre törekedtem – hiszen az én nézőpontomból mutatom be 
édesapámat. A fotózás egy szeretett önkifejező eszköz számomra arra, 
hogy bemutassam, hogyan látom az engem körülvevő dolgokat és 
hogy mik kavarognak bennem.” 
 
A fotók a következő fél évben megtekinthetőek a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszió Új Esély Központjában, a Szabadság utca 18. szám 
alatt.
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Bolgárkertész volt, annak ellenére, hogy a családi legenda szerint herceg a 
javából. Az 1920-as bolgár forradalmi mozgalmak idején menekült el a ha-
zájából. Talán veszélyben volt? Mindenesetre letelepedett a mi hazánkban. 
Magyarul sosem tanult meg egészen, Pestújhelyen, közel a Körvasútsor-
hoz szerzett földet, amit maga és a családja művelt. Kati, Katyi 1937-ben 
már itt született. 

Már nem volt fiatal Iván herceg. De kétkerekű targoncáján, amelyen to-
ronymagasan megrakva helyet foglaltak a terményei, azért kifuvarozta a 
pestújhelyi piacra. Én tizennyolc évesen meg se mozdíthattam a taligáját, 
amelyik formájára nézve balkáni eredetűnek tetszett. 

Nem bírtam tovább! Látnom kellett Katit. Mi van vele? Előző este vonat-
tal bejöttem Pestre és a légvonalban a legközelebbi állomáson a bolgárker-
tekhez, a Landler Jenő vasúti megállónál leszálltam. Elgyalogoltam az 
Arany János utcába Nagyékhoz. Guszti a jóbarátom volt és a családja is szí-
vesen látott. Náluk aludtam. 

Vilma néni vállalta, hogy elkísér Katiék felé. Még alig pirkadt. Csend ho-
nolt mindenütt. Megint felerősödött a félsötétben a cipőm kopogása, mint 
mindig, ha veszélyben voltam. Ehhez a zajhoz társult a 67-es villamos csi-
korgása a kanyarban. Vilma néni úgy döntött, menjek innen most már egye-
dül. Egy lélek, annyi sem bolyongott a befüggönyözött ablakú utcákban. 
Érzékenyen elbúcsúztunk, Vilma néni úgy vált el tőlem, mint, aki tudja, 
hogy többet sosem lát engem. Eleresztett az ismeretlen végtelenbe. 

 
FOGSÁGBA ESÉSEM 
Félórás gyaloglás után elértem a bolgárkerteket, amelyek a Körvasútsor 
külső hajlatában húzódtak meg. Kati néni már a csirkéket etette. Mikor meg-
látott jönni. Csak annyit mondott lenézően: Na, hős ifjúság, felkeltetek, hogy 
lefeküdjetek. Formálisan igaz is volt. 

Alig szusszantam a konyhában, mire megjöttek az oroszok. Három tiszt. 
Rögtön kiabálni kezdtek és kihajtottak az udvarra. Az udvaron az ágyások 
közé, a szomszéd telkére egy kis fészerhez, ahol rám zárták a vesszőből 
font ajtót. De a nyílások között jól kiláthattam. A tisztek csoportba verődve 
tanácskoztak. Bizonyosan rólam volt szó. A szomszéd bolgárkertész sür-
gött-forgott, tüsténkedett a ruszkik között és körül. 

Végül kihoztak a vesszőből épült kamrából és faggatni kezdtek. Ki va-
gyok? Mi vagyok? Hol vannak a németek? 

Tényleg hol vannak a németek? Hol vannak a fasiszták? Na parlament! 
Csúszott ki a számon a hülyeség. Mit lehet tenni, ha már ezek úgy tudják, 
hogy a gyűlölt németek a magyar Országházban vannak. Ez az információ 
értékes a számukra, ezzel tudnak mit kezdeni. Itt abbahagyták a vallatáso-
mat és ezek a tisztek mélyen diskurálva eltávoztak. Az új vallatók pedig 
személyre szóló adatgyűjtésbe kezdtek. Mit keresek itt? Mi és ki nekem a 
Katyi? Stb. 

 
A MOTOZÁS 
Elkezdtek motozni. Benyúlkáltak a zsebeimbe. Az egyik játékosan meg-
szorította a heréimet. Nem tiltakoztam! Csak bőszítettem volna ezt a szov-
jet katonát. Végül az egyik a zakóm zsebéből előhúzott egy pár centi 
hosszúságú nemzetiszínű, piros-fehér-zöld szalagocskát és diadalittasan 
felemelte a feje fölé a magasba. Néhányan odaszaladtak az értékes bűnje-
let megszemlélni. A kisebb tolongás abbamaradt, amint egy magasabb 
rangú szoldát hozzánk jött. Kezébe vette a szalagocskát, megpörgette az 
ujjai között, majd ledobta a földre és rám mutatott, hogy tapossam össze a 
sáros földre lehullott kicsi szalagot. Amire én nem voltam hajlamos termé-
szetesen. 

Elővette a pisztolyát és az oldalamba nyomta a csövét. Már-már egyre fe-
szültebbé vált a hangulat, mígnem János bácsi ráugrott a színes szalagra és 
összetaposta. ezzel mentette a helyzetet. A magasrangú szovjet tiszt sar-
kon fordult és eltávozott. Nekem intettek, hogy elmehetünk. Nem akartam 
hinni a szememnek, hogy jól értelmezem-e a mozdulatokat. De elindul-
tunk János herceggel, a bolgárkertészek hősével, „vitézével”, aki megmen-
tette az életünket. 

Egyik lépés a másik után. Megint egy az előbbi után. Szépen, nyugodtan 
ballagtunk, mintha semmi dolgunk sem lenne. Csak meghaladni ezt a 80-
100 méteres utat, amelyik most lett a világ leghosszabb útjává, mert annyi-
nak tetszett, mikor áthaladtunk rajta. 

 
A LEGHOSSZABB ÚT 
Kifelé baktattunk az orosz tisztek csoportjától. A vasúti töltést kívántuk el-
érni. Iván Kanef Goszpodinov, az arisztokrata bolgárkertész meg én. Úgy 
látszott, hogy elengedtek bennünket. Vagy hátba lőnek, mert úgy szokták. 
Fizikálisan nem volt messze a sín, a Körvasútsor Pestújhelyen. 

A GLOBUS telepétől, gyárától a kanyarban feküdtek a bolgárkertek. Azóta 
a terület teljesen beépült. 

Ballagtunk kifelé a ruszki tisztek csoportjától. Mondom János bácsinak, 
ha elérjük a sínt, akkor megmenekültünk, újra születtünk. Halk mormolás 
jött ki a melléből csupán. De biztos voltak elképzelései már ilyesmiről. Ál-
lítólag a bolgár forradalom elől menekült a húszas években Magyarországra. 

A sokszor említett sín mentén ruszkik, bulgárok, talán kaukázusiak és 
én, mint magyar hadifogoly voltam jelen. A hosszas nyüglődés után most 
mintha elengedtek volna. Nem akartam hinni, hogy ezt ép bőrrel megúsz-
tuk. A sínekig 80-100 méter volt az élet vagy halál. 

Közben arra gondoltam, hogy ezen a napon reggel, már nem bírtam to-
vább. Reszkettem a vágyakozástól, azért jöttem. Pedig óvtak Nagyék is. Lö-
völdözés hallatszott Pestújhelyen innen is, onnan is, már megszoktuk. 
Mintha hozzá tartozott volna. A hazánk háborús tereppé változott, ame-
lyen nagyhatalmak próbálgatják az erejüket. Kilenc-tíz éve a németek ural-
kodtak rajta. De megjöttek a szovjetek, a románok, a szerbek, a bolgárok 
stb. Az oroszok között húzott szemű kirgizek, kazahok, mongolok stb. 
Belső-Ázsia lakói, szovjet állampolgárok. Mindezek között a felsoroltak és 
a még fel nem soroltak. Befészkelt magányomba a gondolat, hogy a tízmil-
liós Magyarország is magányos ebben az egyenletben. Különösen, ha a saját 
útját akarja járni. 

Egyszer csak kiabálást hallunk a hátunk mögött. Megfordulok, nekünk 
kiabálnak. Hívnak vissza! Muszáj! Megfordulunk János bácsival és sietősen 
lépegetünk. Ne várjanak ránk, hátha valami fontos és sürgős. Aki kiabál, az 
egy szovjet tiszt. Nála jelentkezünk, mintha a beosztottjai lennénk. Odaé-
rünk. Ekkor látjuk, hogy a kezében tartja a nemzetiszínű szalagot. Felénk 
nyújtja, elveszem. Kaukázusi típus, fekete torzonborz, kemény haj. 

Mintha ez számítana, kaukázusi, volgaparti, krimi stb. Ki tudja, milyen 
viszonyba van az Istennel, a szabadsággal? A sáros szalagocskával megfor-
dulok és sietősen távozunk. Hátha még meggondolják magukat. 

 
HORVÁTH LAJOS 

1956

IVÁN GOSPODINOV, 
AVAGY A LEGHOSSZABB ÚT

Fotó:  internet
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Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is jelent a rá-
galmazás, valamint a becsületsértés, a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt 
(Btk.) kell segítségül hívnunk, melynek megfele-
lően rágalmazás: 226. § (1) Aki valakiről más 
előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt 
állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül 
utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesz-

tés, ha a rágalmazást 
a) aljas indokból vagy célból, 
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy 
c) jelentős érdeksérelmet okozva 
követik el. 

Ebből jól látható, hogy a rágalmazás azzal va-
lósítható meg, ha valakiről valamilyen tényt állí-
tunk és ezt más is hallja, vagyis, ha azt mondjuk, 
hogy Gipsz Jakab ellopta a pénzünket, azzal 
tényt állítottunk és ha ezt más is hallotta, akkor 
az már bizony rágalmazás. Ellenben, ha ezt pél-
dául e-mail útján elküldik magának Gipsz Jakab -
nak és csak is Gipsz Jakabnak, az nem rágalma  - 
zás. Fontos elem a fogalom meghatározásánál az 
is, hogy a kijelentés becsület csorbítására alkal-
mas legyen. De mit jelent ez? Ide értsenek min-
den olyan jellegű megnyilvánulást, ami gúnyos, 
becsmérlő, gyalázkodó, megszégyenítő, sérti az 
emberi méltóságot, önbecsülést.  

Szeretném a másik fogalmunkat a becsület-
sértés, szintén a Btk. alapján levezetni Önöknek 
és megmutatni, hogy bár a hétköznapokban 
gyakran összemossák a két kifejezést, de valójá-

ban, a rágalmazás és a becsületsértés eltérnek 
egymástól. 
Becsületsértés: 227. § (1) Aki a 226. §-ban meg-
határozottakon kívül mással szemben 
a) a sértett munkakörének ellátásával, közmeg -

bízatásának teljesítésével vagy közérdekű te-
vékenységével összefüggésben vagy 

b) nagy nyilvánosság előtt 
a becsület csorbítására alkalmas kifejezést hasz-
nál, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vét-
ség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a 

becsületsértést tettlegesen követi el. 
Míg a rágalmazásnál a központi elem másról 

valamilyen tény állítása volt, addig becsületsér-
tés esetén a másik felet konkrét tény nélkül mi-
nősítjük, állítunk valamit a jelleméről, például 
azt mondjuk nagy nyilvánosság előtt, hogy Gipsz 
Jakab egy aljas tolvaj. 

Jól látható az is, hogy mindkét fogalom esetén 
elengedhetetlen feltétel a nagy nyilvánosság, ez 
szükséges a bűncselekmény megvalósulásához. 
Az mindenkinek egyértelmű, hogy a piacon, 
utcán több ember előtt elejtett megnyilvánulások 
bizony nagy nyilvánosságnak számítanak. Vi-
szont sok ember elfelejti ezt, amikor az interne-
ten tesz más magatartására vagy jellemére meg - 
jegyzést. Abban az esetben, ha privát üzenetben 
küldik el az illetőnek, az nem fogja megvalósí-
tani, de az, amikor hozzászólásban kifejtik az ál-
láspontjukat, akár zárt csoportban, akár az üze - 
nő falon ismerősi beállítás mellett, az bizony már 

a nagy nyilvánosság előtt tett megnyilvánulásnak 
minősül. Ide sorolnám azt is, amikor megoszta-
nak valakitől egy bejegyzést. Felmerülhet Önök-
ben, hogy a zárt csoport miért lenne az, hiszen 
ettől zárt. Nos, attól, hogy a csoport zárt, még 
lehet benne annyi ember, hogy az már nagy nyil-
vánosság, ráadásul semmiből nem tart a cso-
portban megosztani valamit, akár képernyő - 
fotóval kivinni egy tartalmat.  

Fontos a közérdek, illetve valóság bizonyítása. 
Abban az esetben, ha feljelentést tesznek Önök 
ellen és Önök viszont bizonyítják, hogy az állí-
tott tény igaz, akkor mentesülhetnek a felelősség 
alól. Ezen bizonyításnak viszont csak akkor van 
helye, ha becsület csorbítására alkalmas tény ál-
lítását köz érdek, vagy valakinek a jogos érdeke 
indokolta.  

A törvény büntetni rendeli a tettleges becsü-
letsértést is. Sokan nem tudják, de ha valaki nyil-
vánosan leköp, felpofoz valakit, az bizony 
tettleges becsületsértést valósíthat meg, termé-
szetesen, ha súlyosabb sérüléssel jár, akkor to-
vább megy a dolog testi sértés irányába is.  

Aki becsületsértés, rágalmazás áldozatává vált, 
annak azt javaslom, hogy minden esetben első 
körben forduljon ügyvédhez, aki segíteni fog el-
dönteni, hogy melyik kategória valósult meg. 
Abban az esetben, ha úgy ítélik, hogy valós a sé-
relem, akkor érdemes lehet tanúsítványt készít-
tetni a közjegyzőnél a sérelmesnek vélt beszél - 
getésről, postról, majd a bíróságnál megtenni a 
szükséges feljelentést. Erre 30 napjuk van, de 
ebben a jogi képviselőjük bizonyosan segíteni fog.  

A büntetőeljárás mellett polgári peres eljárást 
is indíthatnak, amelynek keretében sérelemdíjra 
tarthatnak igényt, amikor is csak annyit kell bi-
zonyítaniuk, hogy megtörtént a személyiségi jog-
sérelem, vagyis a becsületük megsértése. Azt, 
hogy tényleges vagyoni káruk keletkezett-e, azt 
már nem kell bizonyítani. A sérelemdíj mértékét 
a bíróság mérlegeléssel el fogja dönteni, tekintet-
tel a jogsértés súlyára.  

A teljesség igénye nélkül igyekeztem Önöknek 
betekintést adni a becsületsértés és a rágalmazás 
fogalmi köreibe. Javaslom, hogy, amikor nem 
személyesen vannak jelen, hanem a virtuális vi-
lágban fejtik ki a véleményüket, akkor is igye-
kezzenek körültekintően fogalmazni. Ne feled  - 
jék, hogy amit leírtak, az nagyon könnyen bizo-
nyítható, illetve lehet, hogy jól esik ott kiadni a 
napi feszültséget, de ez nem mindig célravezető.  
 
Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos Klaudia 
– jogi kisokos Facebook oldalamon további érde-
kességeket olvashatnak.  

DR. BORSOS KLAUDIA LL.M 
kártérítési szakjogász, ügyvédjelölt 

06 70 94 88 441 
Facebook: Dr. Borsos Klaudia – jogi kisokos 

JOGI KISOKOS 

RÁGALMAZÁS, BECSÜLETSÉRTÉS 
A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN 

Manapság szinte a mindennapjaink része a közösségi média, többek között a Facebook használata. 
Sok esetben mivel csak egy telefonon, tableten, lap topon pötyögünk néhány szót, előfordul, hogy az 
ember nem moderálja magát, jól odavágja a véleményét, amivel ő lehet, hogy megnyugszik, de mi tör-
ténik akkor, ha a másik fél, aki a negatív hozzászólást kapta, annyira megbántódik, hogy feljelentést 
tesz. Tehet-e egyáltalán, ha igen, milyen jogi alapja van? Erről szól az e havi írásom.
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PEST MEGYEI IPARKAMARA TÁJÉKOZTATÓJA

A 2021. szeptemberi cikk folytatása; 
1. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás magatartási kódex aláírója. (Árubemutató!) 
2. Annak valótlan állítása, hogy a magatartási kódexet valamely közigazgatási hatóság, 

közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított szerv vagy egyéb szervezet jóváhagyta. 
(Áru- illetve vásárlással összekapcsolt termékbemutatók esete!) 

3. Minőségi jelzés, bizalmi jegy vagy hasonló megkülönböztető jelölés jogosulatlan fel-
tüntetése. 

4. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozást, annak kereskedelmi gyakorlatát vagy áru-
ját valamely közigazgatási hatóság, közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított 
szerv vagy erre feljogosított magánjogi jogi személy engedélyezte, jóváhagyta vagy el-
ismerte, vagy ilyen állítás az engedélyezési, jóváhagyási, illetve elismerési feltételek-
nek való megfelelés nélkül. 

5. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás annak elhallgatásával, hogy a vál-
lalkozásnak alapos oka van azt feltételezni, hogy az adott vagy azt helyettesítő árut a 
kínált áron nem fogja tudni – az árura, a vonatkozó kereskedelmi kommunikáció ha-
tókörére és az ajánlati árra figyelemmel – megfelelő időtartamig és mennyiségben 
szolgáltatni vagy más vállalkozástól beszerezni (csalogató reklám). 

6. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás, majd 
a) a felhívásban szereplő áru fogyasztóknak való bemutatásának visszautasítása, 
b) az árura vonatkozó megrendelés felvételének vagy az áru ésszerű időben való szol-
gáltatásának visszautasítása, 
c) hibás példány bemutatása egy másik áru eladásösztönzésének a szándékával (bait-
and-switch reklám). 

7. A fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából annak valótlan állítása, hogy az 
áru csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek mellett csak 
nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztó megfosztása a tájéko-
zott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól. (Előfordulási helyek: piac, utca, aluljárók, 
hagyományos üzlet!) 

8. Az értékesítést követően teljesítendő szolgáltatás vállalása úgy, hogy a szerződés meg-
kötése előtt a vállalkozás nem a letelepedésének helye szerinti tagállam hivatalos 
nyelvén tart kapcsolatot a fogyasztóval, majd – anélkül, hogy a szerződéskötés előtt 
erre a fogyasztó figyelmét egyértelműen felhívta volna – a szolgálta tásnak kizárólag 
egy ettől eltérő nyelven való elérhetővé tétele. 

9. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése – akár önmagában az áru-
nak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által –, hogy az áru jogszerűen for-
galmazható. 

10. A fogyasztók törvényes jogainak olyanként való bemutatása, mintha azok a vállalko-
zás ajánlatának sajátosságai lennének. (Eladó az árura garanciát vállal, a vevő más-
hol nem kapja!) 

11. Az írott vagy elektronikus médiában szerkesztői tartalom használata az áru értékesítésé-
nek vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására úgy, hogy ezért a vállal-
kozás ellenszolgáltatást nyújtott, ez azonban nem tűnik ki egyértelműen a tartalomból 
vagy a fogyasztó számára egyértelműen felismerhető képi vagy akusztikus elemekből 
(szerkesztői tartalomnak álcázott reklám). (A fizetett cikk szerkesztője a kereskedő helyett 
ajánlotta az árut megvételre!) 

12. Valótlan tény állítása a fogyasztó vagy családja személyes biztonsága fenyegetettsé-
gének természetére és mértékére vonatkozóan, arra az esetre, ha a fogyasztó nem 
vásárolja meg az árut. 

13. Meghatározott vállalkozás által előállított áruhoz hasonló áru reklámozása olyan 
szándékosan megtévesztő módon, hogy a fogyasztó azt gondolhatja, hogy az árut – 
a valóságtól eltérően – ugyanaz a vállalkozás állította elő. 

14. Piramis-elvre épülő olyan eladásösztönző rendszer létrehozása, működtetése vagy 
támogatása, ahol a fogyasztó azzal a lehetőséggel számol, hogy – elsősorban további 
fogyasztóknak a rendszerbe való belép  tetéséből, és kevésbé az áruk értékesítéséből 
vagy fogyasztásából eredően – valamilyen juttatásban részesülhet. 

15. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás felhagy a tevékenységével vagy áthelyezi az 
üzletét. (Általában akciózással, árleszállítással hirdetett gyakran előforduló eset!) 

16. Annak állítása, hogy az áru megkönnyíti a szerencsejátékokban való nyerést. 
17. Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet 

működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására. (Gyakran előforduló árube-
mutatós vagy házaló kereskedelmi eset, egészségügyi eszközöket orvosi javaslat nél-
kül ne vásároljanak!) 

18. Téves tényszerű információ közlése a piaci feltételekről vagy az áru fellelhetőségének le-
hetőségeiről azzal a szándékkal, hogy a fogyasztót az árunak a szokásos piaci feltételek-
nél kedvezőtlenebb feltételek melletti megvételére, illetve igénybevételére bírja rá. 

19. A kereskedelmi gyakorlat keretében verseny vagy díj meghirdetése anélkül, hogy a meg-
hirdetett díjak vagy azok helyett más ésszerű megfelelő kiosztásra kerülne. 

20. Az áru „ingyenes”, „díjtalan”, „térítésmentes” vagy hasonló jelzőkkel való leírása, ha a fo-
gyasztónak a kereskedelmi gyakorlatban való részvétellel és az áru birtokbavételével, illetve 
fuvarozásával összefüggő elkerülhetetlen költségeken felül bármit is fizetnie kell. (Az on-
line vásárlások gyakorlatában fordulhat elő, hogy a csomagolási és szállítási költséget a 
szerződés létrejöttekor nem közlik, ilyen esetekben a jelzők nélküli elhallgatásról van szó!) 

21. A reklámanyagban számla vagy más hasonló, fizetési felszólítást tartalmazó doku-
mentum küldése azt a hamis benyomást keltve a fogyasztóban, hogy már megren-
delte a reklámozott árut. (Reklámanyagokban érkező nyomtatványokat kitöltve ne 
küldjön vissza, telefonos ajánlatot ne fogadjon el, a felajánlott terméket ne dicsérje, a 
hívó felet ne biztassa, hogy Önnek is jó lenne!) 

22. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése, hogy a vállalkozás nem 
a saját vállalkozásával, gazdasági tevékenységével vagy szakmájával összefüggő cél-
ból jár el, vagy egyébként hamisan fogyasztóként való fellépés. (Árubemutatós aján-
latok kísérő jelensége!) 

23. Olyan hamis benyomás keltése, hogy az áruval kapcsolatban az értékesítést követően 
teljesítendő szolgáltatás biztosított az értékesítés helyétől eltérő tagállamban. (Online 
vásárlás kísérő jelensége magyar nyelvű kommunikációval, de külföldi vállalkozás által 
működtetett webáruházzal, valóságban nincs a termékre szakosodott hazai szerviz és 
alkatrész-ellátás sem!) 

24. Olyan benyomás keltése a fogyasztóban, hogy nem hagyhatja el az üzlethelyiséget, 
amíg nem köt szerződést. (Árubemutatós ajánlatok kísérő jelensége, időskorúak a 
veszélyeztetettek!) 

25. A fogyasztó személyes felkeresése a lakóhelyén, figyelmen kívül hagyva annak távo-
zásra és vissza nem térésre felszólító kérését. (Házaló kereskedelemben fordul elő 
egyedül élőkkel!) 

26. Telefonon, távmásolón (telefaxon), elektronikus levelezés, illetve azzal egyenértékű 
egyéni kommunikációs eszköz vagy más távközlő eszköz útján ismétlődően és nem 
kívánt módon a fogyasztó sürgetése, kivéve amennyiben ez a vállalkozás szerződéses 
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. (Ritkábban kijelzett, de titkosított vagy gyak-
rabban vissza nem hívható magán kijelzésű telefonról érkezik a hívás, ismeretlen tele-
fonszámról érkező hívást kíváncsiságból ne fogadjanak, nem a családtagok vagy a 
barátok keresik!) 

27. Biztosítási szerződésen alapuló követelést érvényesíteni kívánó fogyasztótól olyan 
iratok bemutatásának megkövetelése, amelyek a követelés megalapozottságának 
megítélése szempontjából ésszerűen nem tekinthetők lényegesnek, vagy a fogyasztó 
vonatkozó írásbeli megkeresésére a válaszadás rendszeres elmulasztása azzal a cél-
lal, hogy ez visszatartsa a fogyasztót szerződéses jogainak gyakorlásától. (Az utóbbi 
termékértékesítés esetén is előfordul!) 

28. Reklámban gyermekkorúak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére, il-
letve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy 
vásárolja meg számukra a reklámozott árut. (Gyermekkorúak általában a szülőkkel 
és a társaikkal való kapcsolattartás céljából kapnak telefont, ismeretlen telefonszám-
ról ők se fogadjanak hívást!) 

29. Azonnali vagy halasztott fizetés követelése a vállalkozás által szállított vagy nyújtott 
áruért, illetve az áru visszaszolgáltatásának vagy megőrzésének követelése, ha azt a 
fogyasztó nem rendelte meg (nem kért értékesítés), kivéve, ha a szerződésnek meg-
felelő helyettesítő áruról van szó. 

30. A fogyasztó kifejezetten arról való tájékoztatása, hogy ha nem vásárolja meg az adott 
árut, veszélybe kerül a vállalkozás vagy alkalmazottja munkája vagy megélhetése. 

31. Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó már megnyert, meg fog nyerni, vagy 
meghatározott cselekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt (díjat, ju-
talmat vagy azzal egyenértékű egyéb előnyt), miközben valójában nincs ilyen nye-
remény, vagy a nyeremény érvényesítése, illetve igénybevétele a fogyasztó számára 
meghatározott pénzösszeg megfizetéséhez vagy költségek viseléséhez kötött. (A 
szerző 12 éves békéltetős tapasztalata alatt nem találkozott olyan fogyasztóval, aki a 
nyereményt megkapta volna!) 

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

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY UTÁN IS HATÁLYOS 
TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLATOK 2. RÉSZ 

Dr. Csanádi Károly



A Fabrizcius József Általános Iskola magyar-történelem, tánc és drámaszakos taná-
rát két évtizednyi gyermekszínjátszó-rendező tevékeny ségéért a Magyar Drámape-
dagógiai Társaság „Gyémántokleveles gyermekszínjátszó-rendező” címmel tüntette ki. 
Az elismerés 2021. szeptember 25-én a Marczibányi Téri Művelődési Központban, az 
Országos Gyermekszínjátszó-rendezői Fórumon került ünne pélyes keretek közt át-
adásra. Ebből az alkalomból a Magyar Drámapedagógiai Társaság „Gyémánt könyv” 

címmel, benne a díjazott gyermekszínjátszó-rendezők szakmai hitvallásával kiad-
ványt jelentetett meg, a kötetbe bevezették Ácsné Csáki Ildikó gondolatait is.  

A veresegyházi általános iskolában 2002-ben alakult meg a Veresi Ifjúsági Szín-
ház (VISZ) első gyermekszínjátszó csoportja, és egyúttal bevezetésre került új tan-
tárgyként a dráma óra, hetente egy alkalommal az ötödik évfolyamban. 2008-tól 
minden évben az iskolai színjátszósok, a Tűzmadarak és a Tűztestvérek részt vesz-
nek a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó versenyein. Az eddigi 
eredményeik önmagukért beszélnek, négy aranydiplomával és kilenc arany minő-
sítéssel büszkélkedhetnek. Magasan a leg jobbak közt szerepeltek szinte minden 
egyes alkalommal. A Szikrák, a legkisebbek az idén kapcsolódnak a színvo nalas be-
mutatók sorához, a Színskála Stúdió felnőtt színjátszósai pedig minden évben iz-
galmas színházi produkcióval lepik meg a veresegyházi közönséget.  

Milyen elismerés egy arany minősítés? Mindenképpen ki kell hangsúlyozni: nem 
osztogatják csak úgy, ki kell érdemelni, tehetséggel, tudással, akarattal és nem utol-
sósorban a színjátszás iránti elkötelezettséggel és szeretettel! A veresegyházi szín-
játszósok minden esetben kiérdemelték és ez köszönhető elsősorban tanáruk 
elhivatottságának, a tanári hivatás iránti szakmai alázatának.                  VERÉB JÓZSEF 
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FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ 
DRÁMAPEDAGÓGUS ELISMERÉSE

„Számomra a színjátszás az »együtt vagy egy« titkának örömteli keresé-
sét jelenti. A játékba, egymásba, magamba való belefeledkezést. Az egye-
diségünk, különleges és meg ismételhetetlen személyiségünk felfedezése 
a másokkal való összekapcsolódás ré vén. A »hiá ba fürösztöd önmagad-
ban, csak másban mondhatod meg arcodat« megértését … A maga tel-
jességében megélt életet.”                                                     ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ

Emlékeidben hogyan élnek a Zeneakadémián el-
töltött évek?  
Érettségi után két felsőoktatási intézménybe is jelent-
keztem, a Zeneakadémiára és az Egri Tanárképző Fő-
iskolára matematika-fizika szakra. Egy időben történt 
a felvételi, én pedig kockáztattam, a zenei pályát vá-
lasztottam. Legnagyobb örömömre fel is vettek. 
A nagy nemze  dékhez tartozó tanáraim voltak, mint 
Vásárhelyi Zoltán professzor, az „Öreg” – ahogy mi 
hívtuk egymásközt – az általános gyakorlattól eltérően 
nemcsak a harmadik évfolyamtól kezdve ült be a kar-
vezetés óráinkra, hanem minket már elsőtől kezdve 
figyelem mel kísért. Tizenketten voltunk az osztály-
ban hallgatók és elmondhatom: kiváltságos helyzetbe 
kerültünk, mert három kiváló ember, Vásár helyi Zol-
tán, Maklári József és Párkai István tanár úr – ma már 
a Nemzet Művésze – volt jelen szinte minden karve-
zetési óránkon. Emlékeim szerint, függetlenül attól, 
hogy ki milyen szakon tanult, mindenki olyan tiszte-
lettel lépett be a Zeneakadémia kapuján, ami már ön-
magában is egy csodálatos érzés. Valahogy mi még az 
1960-as években nem vettük olyan természetesnek a 
felvételünket a Zeneakadémiára. A legfőbb szakunk, 
a szol fézs miatt több óránk volt elméletből, mint pél-
dául egy zongoristának. Szőnyi Erzsébet Kossuth-
díjas zeneszerzővel, az akkori tanszékvezető taná - 
runk kal a KÓTA-nál eltöltött éveimben is találkoz tam, 

ő volt az egyik legtiszteltebb személyiség, akit megis-
merhettem. Nagyon szerettem a zenetörténet órákat, 
ott is olyan nagyságok tanítottak, mint Bartha Dénes, 
Pernye András, Kroó György és Sárközy István. Egyik 
legérdekesebb tantárgyunk a transzponálás volt. Mit 
is jelent ez? Vegyünk például egy négyszólamú rövid 
művet és ezt kellett transzponálni, vagyis egy másik 
hangnemben eljátszani. Erre Maros Rudolf zene-
szerző oktatott minket. Szeretett tanárom egyike, Szo-
kolay Sándor zeneszerző a hangszerelést oktatta. 
A főiskolán eltöltött öt év számomra maga volt a cso -
da, mondhatnám azt is, én a fellegekben jártam. 
Évekig tanítottál a Fabriczius József Általános Is-
kola ének-zene tagozatán, majd ezt követően kisebb 
kitérővel, 1989-től a KÓTA-nál kezdtél el dolgozni.  
Ötödéves voltam, amikor lehetőségem adódott a veresi 
iskolában Gyenizse Ferenc igazgatósága alatt óraadó 
tanárként heti négy napban, reggel nyolctól tizenkettő 
harmincig tanítani, majd ezt követően vonatoztam 
vissza Pestre. Végül az igazgató úr felajánlotta a végle-
gesítésemet, de én tettem egy bátor lépést, alkalmazá-
somat az ének-zene tagozat létrehozásához kötöttem. 
Megkapta az iskola a szükséges engedélyeket, így ma-
radtam. Az első zenei osztályomban nagyon tehetsé-
ges gyerekek voltak, végül is négyen lettek zenészek a 
huszonhárom tanu lóból. Mindösszesen tizenhat éven 
át voltam az iskola énektanára. Szerettem tanítani, de 

közben férjhez mentem, megszülettek a gyerekeim és 
valahogy másképpen alakult az életem.   
1977-ben megalapítottad a Veresegyházi Cantemus 
Kórust, ahol jelenleg is karvezetőként igazgatod a kó-
ruséletet. Az eltelt évtizedek során számos országban 
meg fordultatok. Jelenleg is aktívan koncerteztek?   
A koronavírus-járvány hosszabb időre korlátozta a kó-
rusmunkát, de az idén már május óta tudunk próbálni, 
most is készülünk az októberi egri kórusfeszti válra. 
Május 2-án volt a Szentlélek-templomban a Lisznyay 
Szabó Gábor emlékkoncert, ezen is részt vettünk. 
Az aranydiploma számomra egy olyan elismerés, 
melyben benne van az ötven év munkája, az ének-
zenei oktatás, a kórusmunka, de egyben az idősö-
désnek is egy állomása.                              VERÉB JÓZSEF

VADÁSZ ÁGNES ÉNEKTANÁR, KARVEZETŐ ELISMERÉSE 

A MŰVÉSZET EGY ÉS OSZTHATATLAN 
Vadász Ágnes a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett énektanár, karvezető, a KÓTA – Magyar Kó-
rusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének – főtitkára 2021. augusztus 29-én ötven éven át ki-
fejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként aranyoklevelet vett át a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen. Ebből az alkalomból beszélgettünk a Cantemus Kórus karvezetőjével, Vadász Ágnessel.

Vadász Ágnes

Fotó:  Veréb

Fotó: Magyar Drámapedagógiai Társaság
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Az idén második alkalommal hirdette meg a Veresi Krónika szerkesztő-
sége a Veresegyház Város Önkormányzatának támogatását is élvező vers- 
és novellaíró irodalmi pályázatát. A tizenkét szerzőtől beérkezett huszon-
négy pályaműből a háromtagú zsűri (Horváth Ferenc költő, műfordító, 
nyugdíjas pedagógus, zsűrielnök, Rónavári Mária magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár és Veréb Árnika irodalomtudományi doktorandusz, író) 
a legkimagaslóbb alkotásokat javasolta díjazásra. Az elismerésben részesült 
alkotók 2021. szeptember 29-én vették át az önkormányzat első emeleti ta-
nácskozó termében a helyezéssel járó díjakat. Az ünnepélyes díjátadón 
Pásztor Béla polgármester bevezetőjében köszöntötte a meghívottakat, gra-
tulált a színvonalas pályaművekhez, javaslatot tett a későbbiek folyamán 
egy „írói szalon” létrehozására, melyet a résztvevők örömmel fogadtak.  

Horváth Ferenc felszólalásában kifejtette: „Ezen a pályázaton mindenki 
nyert, – nem csak a díjazottak, – mert alkotás közben az író és a költő is ön-
maga fölé emelkedik.” Elismerését fejezte ki az alkotóknak, méltatta a pá-
lyázat magas színvonalát, és egyben kitért a zsűri munkájára, mondván: 
teljes egyetértésben hozták meg a végső döntést.  

Veréb Árnika szakmai elfoglaltsága miatti távollétében ismertetésre ke-
rült a díjazott pályaművekkel kapcsolatban írt összefoglalója, majd ezt kö-
vetően átadásra kerültek az elismerések. Kovács Péter főszerkesztő méltató 
szavai után, mintegy „csemegeként” a szerzők által felolvasásra került a 
két első helyezett pályamű, majd a résztvevők kötetlen beszélgetése zárta 
a díjátadót.  
A nyertes pályaműveket a Veresi Krónika az egymást követő hónapokban 
közli, elsőként a vers kategória I. helyezettet.  
 
HAGYOMÁNY ÉS LENDÜLET 2021 IRODALMI PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI:  
Vers kategória 
I. helyezett: Tornai Xénia „Az ősi Rend dicsérete” című alkotása 
II. helyezett: Molnár Krisztina „Útra kelt szárnyalás” című verse  
III. helyezett: N. Suszter Mária „Csak élni …” című munkája 
Különdíjat kapott: Sóti János Józsefné „Szépen sorban” című írása 
Novella kategória 
I. helyezett: Rónay Csilla „Otelló, az Öreghegyi Túlélő” című alkotása 
II. helyezett: Imre Hilda „A farkasfej néha mosolyog” című novellája 
III. helyezett: Szuri Dóra „Elmúlás” című munkája 
Különdíjat kapott: N. Suszter Mária „A Hold is nevet” című írása 

VERESI KRÓNIKA • HAGYOMÁNY ÉS LENDÜLET 2021.

IRODALMI PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI
„Az Ősi Rend dicsérete Tornai Xénia tollából gyönyörűen választja meg 
tematikához a formát a kötött hexameterben, illetve a romantika esz-
köztárát a szó- és képválasztásban. Sokáig velem maradt a következő 
két sor: „Érzed, a lét peremén ül a ház. miben élsz, s fala börtön? / Hold 
telik éppen, azért ideges csak a szív – zivatar jön.” Érzik azt a finom re-
megést, amely a záróképben, a zivatar jóslatával megrezegteti a szö-
vegvilágot?                                                                                VERÉB ÁRNIKA

Fotó: Veréb

TORNAI XÉNIA középiskolai nyelvtanár 
 
Születése óta Budapesten, Újpest 
kertvárosában él családjával, egy fi-
úgyermek édesanyja. A buda pesti I. 
István Gimnáziumban érettségizett, 
majd az ELTE BTK hallgatójaként 
magyar-angol szakos középiskolai 
tanári diplomát szerzett. Jelenleg is 
idegennyelvoktatással foglalkozik. 
Már gyermekkorában is írt verseket, 
de az igazi kibon takozást a korona-
vírus-járvány okozta bezártság 
hozta meg a számára. Ahogy életraj-
 zá ban leírta: „Miközben körém záró-
dott a tér, úgy nyílt ki a lelkem. Egyre 
nagyobb tágasságot találtam befelé. 
Hiszek az írott szó erejében, a klasz-
szi kus poétikai kötöttségek által hor-
dozott értékekben, a tartalom és a 
forma egységében. A költészetben éppúgy nagy jelentőséget tulajdonítok a mű-
vészi alázatnak, mint a hiteles, önazonos hangnak. A versírás képessége isteni 
kegy, de nem szabad vele visszaélni.” Versei jelentek meg a Napút Online 
felületén: Homo cosminus, Atlantisz kincse, A Mindenség húrjai és az 
Állig begombolva címmel. Há romsorosai olvashatóak a „Keresztszülöttek” 
című kötetben. Várhatóan az év utolsó negyedében fog megjelenni a Pers-
pectiva Nova Egyesület által a Lelki egészség világnapjára kiadásra ke-
rülő kötetben újabb verse. 

Tornai Xénia 
a vers kategória I. helyezettje

 
TORNAI XÉNIA: AZ ŐSI REND DICSÉRETE 
 
Rút a világ idelenn, s idegen ma e földi valóság? 
Szürke a fény, s mi a szívbe talál vele talmi hiúság? 
Érzed, a lét peremén ül a ház, miben élsz, s fala börtön? 
Hold telik éppen, azért ideges csak a szív – zivatar jön. 
 
Nézz ki az ablakon, ott tömik épp kicsinyük lila fecskék! 
Éhes a csőr, mibe sorba potyognak a fürge legyecskék. 
Mégis azonnal az égbe suhannak az éteri szárnyak, 
Meg se pihennek, emészteni sarjaik újra ha vágynak. 
 
Állni a szélben a fát, ugye, látod amott a sötétben? 
Lombja lehull, s csupaszon dideregve zihál tunya télben. 
Néz megadóan a fagyba csatázva hideggel az éjjel, 
S tudja, a hűs jeget új tavasz illata kergeti széjjel. 
 
Hát te se lelj soha búteli felleget égbeli fényben, 
És ne keress gonosz élt csupa angyali, ősi erényben! 
Várd ki, derűd mikor élteti újra az isteni rendet, 
S hallhatod éteri dallamokon muzsikálni a csendet!

Az ősi Rend dicsérete című pályaművel kapcsolatban részlet a zsűri értékeléséből: „A vers tematikájához tudatosan választott a forma, a mondat-
szerkesztés és a szóválasztás. Kiforrott, szépen gördülő hexameterek, amelyek annyiban válnak archaikussá, amennyire a címben megidézett rend 
igényli. Habár a rímelés nem bravúros, mégis jól csengő a szövegösszes. Egy-két kifejezetten szép rímpár is megbújik, kiemelkedőnek tartjuk a „bör-
tön – zivatar jön” zárlatú sorokat. A választott motívumok, képek egymásba érnek, a versszerkezet 19. századi picturasen tencia építkezése meg is 
képez egy romantikus rendet. Ugyan a szöveg nem kortárs eszköztárat mozgat és nem frissíti fel a mozgatott romantikus hagyományt, átgondoltsága 
és kidolgozottsága felülmúlja minden másik beérkezett pályaművet.” Gratulálunk az alkotóknak a színvonalas munkájukhoz!                 VERÉB JÓZSEF 
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A tragikus körülmények közt fiatalon elhunyt Szenes 
Hanna költő, ejtőernyős emlékére szabadtéri kiállí-
tás nyílt a Váci Mihály Művelődési Központ szerve-
zésében 2021. szeptember 17-én a Szabadidős és 
Gazdasági Innovációs Centrum – Medvés-kút hely-
színén. A második világháború vérzivataros időszaka 
keserű sorsot szánt a zsidó származású magyar fiatal 
költőnőnek. 1939-ben az egyre inkább fasizálódó Ma-
gyarországról kivándorolt Palesztinába, ahonnan egy 
katonai akció keretében 1944-ben mint brit ejtőer-
nyős tért vissza. A mai fiatalok talán nem is értik a 
miértet. Vajon miért tette kockára az életét? Hogyan 
volt képes szembeszállni a hatalommal, az emberte-
lenséggel, a könyörtelenül pusztító nemzetiszocia-
lista eszmével, az Európát a „nemkívánatos ele - 
mektől” véglegesen megtisztítani szándékozó rög esz-
mével. Az akkori hitleri Németországban állami 
szintre emelték egy eszement fajelmélet alapján az 
emberek közti gyűlöletet. Sajnálatosan Magyaror-
szág, mint csatlósállam sem maradhatott ki ebből az 
őrületből. Szenes Hanna nem érhette meg a háború 
végét, a torz vízió, a fasizmus darabokra hullását. 
Mint az angol légierő tagját,  partizán társaival együtt 

a Jugoszláv határon elfogták, és a Margit 
körúti fogházba szállították. A mind-
össze huszonhárom éves lányt, a nyi-
las hatalomátvétel után 1944. no  vem - 
ber 7-én a magyar hadbíróság halálra 
ítélte, ezt követően a Margit körúti fog-
házban kivégezték. 
 
SZENES HANNA: 
EGY – KETTŐ – HÁROM…  
Egy – kettő – három…  
nyolc a hossza,  
Két lépéssel mérem a szélet …  
Kérdőjelként lebeg az Élet.   
Egy – kettő – három …  
tán egy hét is,  
Vagy a hó vége még itt talál,  
De fejem felett a Halál.   
Huszonhárom lennék  
most júliusban …  
Merész játékban számra tettem,  
A kocka perdült, – Veszítettem.  

Szenes Hanna születésének 
századik évfordulóján emlékez-

tünk, nemcsak a nemzeti hősre, 
aki kínzói brutalitása ellenére a 

végsőkig kitartott embertársai iránt 
érzett szolidaritása és szeretete mellett, 

hanem emlékeztünk a költőre, akinek alig 
adatott meg az ÉLET! Börtönben született utol só ver-
sét 1944. június 20-án írta. Rövid életének papírra 
vetett sorait halála után a megtalált jegyzetei és a 
naplója őrizte meg az utókornak. 
A kiállítást megnyitotta: Angyal László (avi ator). 
Közreműködött: Dörge Horváth Péter – klarinét, Bata 
Oszkár – tangóharmonika. Verset mondott: Pásztor 
Ildikó és Jakab Panna. Fotóinstalláció: Angyal László 
és Lethenyei László. Rendezte: Klement Zoltán.  
A kiállítás megtekinthető: 2021. november 28.ig 
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ÍRÓI PÁLYÁZAT • VERÉB ÁRNIKA REGÉNYE A DÍJAZOTTAK KÖZÖTT

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi 
Iroda és a Magyar Írószövetség 2020-ban meghirde-
tett „Regényes természet” irodalmi pályázatra beér-
kezett 239 érvényes pályaműből az öt fős szakmai 
zsűri (Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnőke, Ka-
tona Ildikó, a Könyvmolyképző Kiadó vezetője, 
Nógrádi Attila, a Turista Magazin főszerkesztője, 
Pacskovszky Zsolt, a Móra Kiadó irodalmi szer-
kesztője és Varga Betti irodalmár, pedagógus) nyolc 
pályaművet díjazott. A 10 millió forint összdíjazású 
anonim regényíró pályázatra olyan kéziratokat vár-
tak, amelyek felhívják a tizenéves korosztály figyel-
mét a természetvédelem, a klímavédelem fon tos - 
ságára, a természet szeretetére és a természetjárásra. 
A pályázat kiírói kezdő és rendszeresen publikáló 
írók pályamunkáit várták. A pályázat célja az volt, 
hogy a fiatalok számára érthető, szórakoztató és el-
gondolkodtató regények szülessenek. A kiírók nagy 
hangsúlyt fektettek a pályázati felhívásban a pálya-
művek sikerességének szempontjaira: a jól olvas-
ható, fordulatos, kalandos, friss, élénk, az érzel  - 
me ket, a hangulatot jól visszaadó, humort is tartal-
mazó művek megalkotására. A bírálás kiemelt 
szempontja volt az irodalmi és a dramaturgiai meg-
alkotottság, a didaktikusság mellőzésével. 

A díjkiosztásra a Magyar Írószövetség székházá-
ban 2021. szeptember 15-én került sor. Ahol Révész 
Máriusz kormánybiztos és Erős Kinga, a Magyar 
Írószövetség elnöke adta át a nyolc legszínvonala-

sabb pályaművek alkotóinak a díjakat. Szerkesztő-
ségünk nagyon büszke rá, hogy a díjazottak közt 
szerepelt Veréb Árnika, lapunk munkatársa is, 
„Ahol a fák fénye lakik” című ifjúsági regényével. 

A történet olvasmányosan szófordulatokban gaz-
dag mese, egy kislány álomszerű erdei kalandjai-
ról, a természet szeretetéről. A mű főhőse, Fonyi 
Sára és hű társa, Sziszu, a sertepertélő kiskutya egy 
napon elindul a házuk ablakából jól látható Kő-
hegyre, mely „messziről egy oldalára fordult óriásra 
emlékeztett”.  

Veréb Árnika írásait – versek, elbeszélések, iro-
dalomkritikák, irodalomtudományi tanulmányok – 
az elmúlt évek során számos nyomtatott és online 
folyóirat tette közzé. Munkái jelentek meg a KOR-
TÁRS irodalmi és művészeti folyóirat, az Új Forrás 
irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat, az 
Ambroozia irodalmi folyóirat, az Apokrif irodalmi 
folyóirat, a Műút irodalmi, művészeti és kritikai fo-
lyóirat, a Helikon irodalmi folyóirat (Kolozsvár), az 
ART7 művészeti portál, a Szépirodalmi Figyelő és 
a kulter.hu hasábjain.  

A fiatal írónőnek a Szépirodalmi Figyelő alapít-
vány gondozásában 2020-ban jelent meg az első 
verseskötete, „régiek” címmel. A 33 verset magába 
foglaló kiadvány már önmagában is kuriózum, 
könyvespolcra kínálkozó kötet. Nem kétséges, a 
mostani regény, „Ahol a fák fénye lakik”, – Révész 
Máriusz elmondása szerint a könyvkiadók előze-

tes jelzései alapján várhatóan mindegyik díjazott 
írás megjelenhet majd kötetként – jövőre már meg-
található lesz a könyvesboltokban.  

 KOVÁCS PÉTER

AHOL A FÁK FÉNYE LAKIK

Fotók: Veréb

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT • UDVARHÁZ GALÉRIA „Már javában tombolt a II. világháború, 
Adolf Hitler rémuralmának árnyéka 

vetült egész Európára, amikor 
Hanna elhatározza, hogy 

belép az angol hadseregbe, 
és mint a légierő tag ja, ejtő-
ernyősként harcol a fasiz-
mus ellen.”

Fotó: internet

Veréb Árnika a díjátadón
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Előre le kell szögeznem, hogy a tragikus fel-
hang és a korunkra is jellemző társadalmi 
problémák színpadra állítása mellett a Tasnádi 
Csaba által rendezett Nők az idegösszeomlás 
szélén egy rendkívül színes, szórakoztató elő-
adás, ahol a nézők többsége, köztük azok is, 
akik elsősorban a drámai jelentésmezőre fi-
gyelnek, hangosan fognak kacagni. Terjedelmi 
szempontok miatt elsősorban a darab által fel-
vetett problémákra, a nyitva hagyott kapukra 
és az ezekhez társuló színpadi megoldásokra 
fogok koncentrálni, ez pedig két lemondással 
jár. Többet fogok kérdezni, mint állítani és ke-
véssé térek ki a szórakoztató jellegre, annak 
ellenére, hogy ez egy minden szempontból 
fantasztikus előadás (színészi játéktól a vilá-
gítástechnikáig) és hogy mindenki, aki meg-
nézi: jól fogja érezni magát.  

Az alapszituáció kettős: az első egy Ivan 
nevű férfi köré szerveződik, aki rendszeresen 
elhagyja az általa szeretett nőket; és egy olyan 
férfi köré, aki robbanómellényt is tart a táská-
jában. Közös bennük, hogy fantomok. Míg a 
terroristát csak egyszer-kétszer látjuk a háttér-
ben, addig Ivan (Buch Tibor) a darab első fel-
vonásában csak árnyékként tűnik fel. Ugyanis 
a darab nem ezekről a férfiakról, hanem az 
őket szerető nőkről szól. Az Ivant őrülten 
imádó exfeleségről, Luciáról (Janza Kata), az 
épp elhagyott szeretőről, Pepáról (Nádasi Ve-
ronika), illetve a kisebbségi komplexusos top-
modellről, Candeláról (Molnár Gyöngyi), aki a 
szerelem iránti vágyakozásától vakon a laká -
sára hívja a terrorista-gyanús személyt. 

Pepa az origó, Ivan aktuális szerelme, aki-
vel a férfi üzenetrögzítőn szakít. Ő az egyetlen 
olyan személy, akinél a sok karikaturisztikus 
idegroham között a józan ész utolsó bástyái 

még állnak. A tét így nála is a legnagyobb. Az 
előadás a szakítást követő első magányos reg-
gelen kezdődik és onnantól kezdve a fantom-
Iván folyamatos kergetéséről szól. Pepa keresi, 
hogy elmondja neki, a gyermeküket várja; 
Lucia keresi, hogy a húsz éve történtek követ-
kezményeit a bíróságon követelje; Ivan fia, 
Carlos (Krajnik-Balogh Gábor), aki apátlan 
nőtt fel, nem tudja magára erőltetni a férj sze-
repét; Candela, a toppmodell pedig már rég 
mérgezett egérként fut egyik férfitől a mási-
kig, hogy találjon valakit, aki mellett végre 
megpihenhet.  

A színpadkép (látványtervező: Zöldi Z. Ger-
gely) és a tánckar (koreográfus: Bakó Gábor) is 
ezt a széthullóban lévő mentális állapotot áb-
rázolja. A környezetet kétdimenziós, színes la-
pokon látjuk, amelyekbe itt-ott beleolvad 
egy-egy összeilleszthetetlen kirakósdarab. Ki-
emelt a pillanat, amikor a nyilvánvalóan men-
tális problémákkal küzdő Lucia egy kubista 
képben a saját arcképét véli felfedezni. Egé-
szen a darab feléig a néző vidoran elnevetgél a 
rémséges Lucián, aki senkire se figyel, min-
dent eltúloz és olyan sérelmek felett üldögél, 
amelyeken minden épeszű ember már rég túl-
tette magát. Amikor Pepa a saját lakásába és 
elméjébe zárva rádöbben, hogy egy olyan va-
lóságban él, amelyben sem logikát, sem me-
nekülési utat nem talál, a szétnyíló kira - 
kós-darabok közül Lucia lép elő és szokatlan 
hangon, tiszta tudattal ad választ saját őrült-
ségére. És megszületik a darab voltaképpeni 
problémája: hogyan nem válhat őrültté egy 
ember, ha használati tárgyként tekintenek rá. 
(Szándékosan nem nőket említek, ugyanis a 
kérdés ráírható Carlos helyzetére is.) Lucia 
mellé vonul minden nő, nemcsak a szereplők, 

de a háttértáncosok is, tragikus sorsában 
hangban, mozgásban, jelenlétben vállalva 
sors közösséget. Innen már nem lehet nyugod -
tan kisétálni. Ez egy olyan felismerés, amely-
nek tetőpontján történnie kell valaminek. Épp 
a butának és kicsinyesnek ábrázolt Candela 
az, aki kiveti magát az ablakon. De, mint em-
lítettem, ez egy szórakoztató előadás, Candela 
meggondolhatja magát és én is reménykedhe-
tek egészen a második felvonásig, hogy Ivan 
még lehet ártatlan. 

Az emlékeken át felsejlő Ivan szinte már 
misztikus karakterjegyeket ölt. Amikor meg-
jelenik és kiderül, hogy csak egy kistílű Casa-
nova, az legalább olyan súllyal bír, mint ami  - 
kor az ember először döbben rá: nincsenek 
minket védelmező csillagok az égen. Lucia ra-
gaszkodása a valós Ivan fényében megint ka-
rikaturisztikussá válik. Miért ragaszkodik 
ennyire? Miért viszi húsz év távlatából bíróság 
elé és miért adta neki nyomorú vágyakozásá-
val a fél életét? Miért nem figyelt inkább azok -
ra, akik a figyelmét vágyták? Szép lassan ki - 
bontakozik egy mozaikos kép, szinte látható 
az összeilleszthetetlen kirakósdarabokon Lu -
cia élete: egy szép nő, egy szerető nő, egy ma-
gára hagyott anya. 

Ám mindezt egy férfi meséli. A taxisofőr 
(Pesák Ádám) állandóan beleszól ebbe a mé-
lyen intim történetbe, holott látható: összesen 
háromszor találkozik Pepával és akkor is csak 
azon töpreng, vajon a barátnője mit fog szólni, 
hogy ennyire vonzódik ehhez az ismeretlen 
színésznőhöz. Hogyan mesélheti el ő ennyi nő 
történetét hitelesen és mit jelentenek ezek a 
történetek egy nevetgélő férfi szemszögéből, 
aki, ha kétszer összefut véletlenül egy attrak-
tív nővel, már féltékenységről viccelődik. 

A bíróságon férfiak ülnek. Kartonból rajzolt, 
mozdulatlan, sematikus férfiak, akik nem 
akarnak hallani. „Már megbocsásson Seńorita, 
de nem látom, hogy ebből a történetből bármi 
is releváns volna.” És a kérdés formálódik, 
szűkül és egyben tágul, már a társadalmi gé-
pezet mutogatja magát, ahol az ember piaci 
érték. Ahol a figyelemért való agresszív küz-
delem a békeidő. Mikor hallható meg egyetlen 
hang a milliók üvöltése között? Milyen módon 
építhetünk magunk köré olyan díszletet, hogy 
ne hulljon darabjaira a saját tükörképünk? 
Meddig hisszük el, hogy egy panorámás ablak 
felülnézetéből az Egész még összeilleszthető? 
És meddig hagyjuk, hogy mások meséljék el 
a történetünket? 

VERÉB ÁRNIKA 

KRITIKA • VERES 1 SZÍNHÁZ • NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN 

SZOKATLAN KRITIKA 
EGY JELENTŐS ELŐADÁSRÓL 

„Már megbocsásson Seńorita, de nem látom, 
hogy ebből a történetből bármi is releváns 
volna.”

Fotó: Almási Dániel
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VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT • NÉPMESE-EST  

A Magyar Népmese és Benedek Elek születése nap-
ján szeptember 30-án Veresegyházra látogatott Elek 
Apó két ükunokája Bardócz Orsolya és Benedek 
Huszár Botond. A vén fa árnyékában címmel meg-
zenésített versekkel, mesével, prózával és verses 
párbeszéddel felputtonyozva érkeztek „Szép Er-
délyországból” Veresegyházra, egyenesen a Sza-
badidős és Gazdasági Innovációs Centrum konfe - 
renciatermébe. Ahol kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt szólt a tündérszó, telis-tele szép versekkel és 
mondókákkal. Gyönyörűség volt hallgatni Elek 
Apó meséit, az ükunokák szívhez szóló szavait. Az 
előadást követően, miután elült a gyermekzsivaj, 
mi is leültünk Orsolyával és Botonddal egy jóízű be-
szélgetésre.  
Bardócz Orsolya: Kisbaconban, Székelyföldön 
születtem, abban a házban, ahol Elek Apó élt, és 
alkotott. A szüleim még most is az ősi kúriában 
laknak, ahol középen van az emlékház, az egyik 
szárnyában a szüleim, a másikban a nagynéném 
lakrésze. Tizennyolc éves koromig éltem Bene-
dek Apó házában, ahol mindvégig a családi ha-
gyományoknak köszönhetően a mese, a vers és a 
zene világa vett körül. Érettségit követően elke-
rültem Budapestre, a Színház és Filmművészeti 
Főiskolán diplomáztam, majd bábszínész ként 
Sepsiszentgyörgyön és Kolozsvárott dolgoztam. 
A férjem embriológusként, őssejtkutatóként a 
Semmelweis és a Harvard Egyetemen is tanít, en-
nélfogva a három gyerekkel együtt há romlakiak 
vagyunk. Három év Budapest, majd három év 
Boston, és ha úgy adódik akkor a nyarat Kisbacon 
a családi fészekben töltjük. Ez olyan, mint a nép-
mesében: itt is vagyok, ott is vagyok.   

Benedek Elek verseivel már nagyon korán talál-
koztam, iskolásként szavaltam őket, majd gyűjtö-
getni kezdtem régi újságokból, könyvekből és ké - 
ziratokból, hogy a legszebbeket egy kötetbe szed-
 jem, így született meg a Kisbaconi versek című kö-

tetem. A versekből megzenésítettem jónéhányat. 
Ebből jelent meg első lemezem, Vén fa árnyékában 
címmel, majd követte ezt egy meselemez, A Fuzsi-
tus tündérek meséi és végül egy karácsonyi album, 
melynek címe: Erdőt, mezőt hó takarja. 
Benedek Huszár Botond: Édesapám és Orsolya 
apja igen jó testvéri viszonyban voltak, ennélfogva 
Brassóból rendszeresen jártunk a szüleimmel Kis-
baconba. Orsikával két évvel ezelőtt arra az elhatá - 
rozásra jutottunk, hogy én is bekapcsolódom Be-
nedek Apó szellemi hagyatékának ápolásába. Meg-
kerestük azokat a verseket és dalokat melyek ré - 
 szünkről jól előadhatóak. Szeretnénk a műsort a 
későbbiek folyamán bővíteni és a lehetőségek sze-
rint minél több magyar városban előadni. Nem va-
gyunk egyedül, mert az oldalági rokonságból töb  - 
ben is folytatnak hasonló művészeti tevékenységet.  
Kolozsváron a színművészetin diplomáztam, je-
lenleg a Marosvásárhelyi Rádiónál dolgozom be-
mondóként és hírszerkesztőként. Családommal, 
feleségemmel és két fiammal itt élek Marosvásár-
helyen. Gyakran eljárunk „Tündérországba”, ahol 
az unokatestvérekkel együtt lehetünk, mert vala-
hogy úgy érzem: most van a családnak egy rene-
szánsza, egy jobb összekapcsolódása. Ez miért 
éppen most történik? Nem tudom, de lehet, hogy 
valaki onnan fentről sugallja.  

VERÉB JÓZSEF 

ELEK APÓ SZÜLETÉSE NAPJÁN 

LOGO SZÍNTÁRSULAT • DROGPREVENCIÓS SZÍNHÁZI ELŐADÁS

Három éve indítottuk útjára a Te döntesz! drogprevenciós színházi elő-
adást, ami ötvözi a színház érzelmekre való hatását a prevencióval. Két 
drogprevenciós szakemberünk testközelből ismerte a problémát, mivel a 
Kábítószermegelőzési Osztályon dolgoztak nyomozóként, így az előadás 
az ő igaz történeteikből íródott. Egyre több megkeresésünk volt, a Te dön-
tesz! Szerbiában is járt 2019-ben, majd 2020 februárjában egy veresegy-
házi előadás volt a pandémia előtti utolsó előadásunk. Teltek a hónapok, 
a drogproblémák talán nőttek is a bezártság miatti stresszhelyzetben, mi 
meg egy helyben toporogtunk, várva, hogy folytatni tudjuk, hogy minél 
több fiatalhoz, szülőhöz, pedagógushoz eljusson előadásunk, hogy több 
hiteles információjuk legyen erről a veszélyes világról. A hosszú várakozás 
után végre eljött a 2021. szeptember 3-i péntek este, a Te döntesz! vissza-
térő előadása. A színészeink és szakembereink alig várták már, hogy a 
színpadon keresztül újra átadhassák a mondanivalójukat a drogfogyasz-
tás veszélyeiről a közönségnek. Az előadás után azt mondhatom, ez sike-
rült. A nézők könnyek és döbbenet közt nézték a történetet és hallgatták 
szakemberünk magyarázatát a mélységekig eljutva. Ennek az előadásnak 
nem is lehetett volna jobb színhelye a visszatérésre, mint Veresegyházon 

az Új Esély Központban, ahol egyrészt szenvedélybetegekkel is foglalkoz-
nak, szárnyaik alá veszik őket, nappali ellátást biztosítanak nekik, ezért a 
jövőben számíthatunk közös együttműködésre velük. Nagy lendülettel be-
levágtunk újra és bízunk a minél több előadásban, mert el szeretnénk érni 
azt, amit mindig említünk egymás között: „ha csak egy embert is meg-
mentettünk, már megérte...”                                         GULYÁS-CSOMBOR RENÁTA

VISSZATÉRT A TE DÖNTESZ!

„Benedek Elek a mesék, a mondák és a bal-
ladák földjén, Tündérország egy kis falujá-
ban, Kisbaconban született. Ma már nagy 
meseíróként ismerjük, és tudjuk, hogy nép-
meséinek tündérei, királykisasszonyai, sze-
gény székely legények kalandos történetei 
sok nemzedéket vará zsol tak a mesék titok-
zatos világába estéről estére.” 

BARDÓCZ ORSOLYA

Benedek Huszár Botond és Bardócz Orsolya

Fotók: Veréb

Te döntesz

Fotó: Logo Színtársulat
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MRAVIK KATALIN ZONGORAESTJE  

A ZENE HULLÁMAIN
Aki ellátogatott szeptember 12-én a Szabadidős 
és Gazdasági Innovációs Centrum konferencia-
termébe Mravik Katalin zongoraestjére, nem ér-
hette csalódás. Már a kezdet is felemelő volt. 
A műsor első száma, Vangelis görög zeneszerző 
a Tűzszekerek című, 1981-ben bemutatott brit 
film drámához komponált zenéje, mindent felül-
múló érzelemmel Mravik Katalin zongoramű-
vész előadásában. Jó indítás volt! A közönség 
szinte szárnyalt a zene hullámain. A művésznő 
gazdag repertoárral érkezett hozzánk, sorra 
csendültek fel a legszebb zenei számok: Somew-
here Over The Rainbow (A szivárvány felett). 
A dalt korábban többször hallottuk a Fabriczius 
József Általános Iskola ének-zene tagozat kóru-
saitól. Valahogy így: „Nézd, nézd, fenn a szivár-
vány szép ívét, / Nézd, nézd, nincsenek felhők, / 
Elmúlt a zápor rég. / Kék ég bársonya fénylik, 
nézd mily szép! / Látod, nyílnak a rózsák, / Nyí-
lik a százszorszép.” Hát nem gyönyörű? De igen! 
Mravik Katalin zongorajátékában különöskép-
pen. Ilyen volt például Kozma József, magyar 
származású francia zeneszerző, a francia sanzon 
megújító mesterének „Hulló falevelek” című vi-
lághírű szerzeménye, vagy Edith Piaf: Non, je ne 
regrette rien (Nem bánok semmit sem) dallamai 
is. Elhangzott többek közt a My Fair Lady több-
szörös Oscar-díjas amerikai filmmusical Ma éjjel 
táncolnék betétdala, a Muzsika hangja című film 
Edelweiss (Havasi gyopár) című szerzemény 
gyönyörű dallamai, de hallottuk a Queen rock 
együttes feledhetetlen énekesének Freddie Mer-
cury nevével fémjelzett Bohemian Rhapsody 
(Bohém rapszódia) című számot is. A zongoraest 

a népszerű dallamokon kívül számos meglepe-
tést tartogatott, a művésznő eljátszotta egyik 
saját szer zeményét, melyet egy kedves ismerő-
sének a születésnapjára komponált. Hogy ki volt 
a szerencsés, akinek a mű szólt, azt titok fedte. 
Mravik Katalin előadásában olyan zeneszerzők 
művei csendültek fel, mint például: Claude De-
bussy francia impresszionista zeneszerző és 
Liszt Ferenc.  

Vendégelőadóként a görög származású Saran-
tis Mantzourakis buzukiművész is megörven-
deztette hangszeres játékával és énekhangjával a 
közönséget. Előadásában a „hamisítatlan görög 
zenei világ” gyöngyszemeiből hallottunk ízelítő-
ként két feldolgozást, buzuki és zongora kiséret-
tel, természetesen az énekszó görög volt.  

Mi volt a rendkívüli Mravik Katalin zongorajá-
tékában? Legyen az klasszikus, vagy bohém, vagy 
akár Andrew Lloyd Webber musicalje, Az opera-
ház fantomja, mindezt a művésznő kotta nélkül 
játszotta. „Gyerekkoromban az édesanyám figyelt 
fel arra, hogy a rádióban elhangzott dalokat visz-
szaéneklem. A szüleimtől kaptam egy szintetizá-
tort és elkezdtem hallás után játszani. Nem is 
történhetet volna másképp: beírattak a Lisznyay 
Szabó Gábor Zeneiskolába. Majd jött a váci kon-
zervatórium és az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem, ahol 2010-ben diplomáztam. Jelenleg itt 
lakom Veresegyházon, bár szenvedélyemmé vált 
a hajózás. Zenészként jártam Európa számos 
nagyvárosában, továbbá Ázsiában, a Bahamá-
kon, Floridában és Mexikóban is. Most a járvány 
miatt meg tor pant az igény a hajózás iránt, a szer-
vezők az idei nyáron kevesebb óceánjárót indítot-
tak, de a lehetőségek függvényében a későbbiek - 
ben még szeretném egy pár évig folytatni ezt a 
munkát.” – mondta a koncert utáni beszélgeté-
sünk alkalmával Mravik Katalin.  

A veresegyházi koncerten a közönség közt ott 
volt Katalin zeneiskolai zongoratanára, Bodáné 
Gyuricza Judit, aki láthatóan nagyon büszke még 
a mai napig is az egykori növendékére.  

VERÉB JÓZSEF 

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT • MARTIN STEPHAN ÉS PECZE BALÁZS KONCERT 

Rendkívül sajnálhatják mindazok, akik nem tud-
tak részt venni a Szentlélek-templomban 2021. 
szeptember 18-án megtartott „alkalmi orgona és 
trombita duó” koncerten. Martin Stephan orgo-
naművész és Pecze Balázs trombitaművész közös 
hangversenyén. A két művész műsora a barokk 
zenétől a romantikán keresztül egészen a modern 
zenéig, a modern improvizációig terjedt, tele meg-
lepetéssel. Elsőnek Giuseppe Torelli olasz barokk 
zeneszerző, hegedűművész D-dúr versenyműve 
hangzott el három tételben. A koncert fo lyamán a 
továbbiakban olyan zeneszerzők művei csendül-
tek fel, mint például Johann Sebastian Bach egyik 
átirata orgonára, Georg Friedrich Händel, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy és Léon Boëllmann. 
Martin Stephan német orgonaművész nem előszőr 
járt Veresegyházon, ismerősként, jó barátként ér-

kezett a mostani koncertre is. Legutóbb 2016 nya-
rán adott hangversenyt a város új templomában, a 
Szentlélek-templomban. A virtuóz orgonaművész 
játékával szinte elkápráztatta a közönséget.  

Pecze Balázs trombitaművész 2013-ban diplo-
mázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
klasszikus trombitaművész szakon, majd egy év 
múltán a tanári mesterszakon. 2016-ban elnyerte 
a „Lakatos Ablakos Dezső jazzelőadóművészeti 
ösztöndíjat”. Édesapja révén mindig is része volt 
az életének a zene, már tíz évesen elkezdett ját-
szani. A most harminckét éves trombitaművész 
már gazdag életutat tudhat maga mögött: mes-
terkurzusok sora, számos élvonalbeli jazzpro-
dukció szereplője és saját zenekar alapítása.   
 

Martin Stephan improvizációs játéka, továbbá a 
trombita és az orgona duója igazi különlegesség-
nek számított az előadott zeneművek dallamvilága 
és a hangszerek együtt hangzása terén. Köszönjük 
a zenei élményt az előadóknak és Ella István orgo-
naművésznek az értékes műsorvezetést.  

VERÉB JÓZSEF

„Amikor zongorázom, igyekszem szívvel-lé-
lekkel tenni, mert ez megszínesíti az álta-
lam előadott darabot.” 

MRAVIK KATALIN ZONGORAMŰVÉSZ

ORGONA ÉS TROMBITA A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN 

Fotó: Veréb

Fotók: Veréb

Pecze Balázs és Martin Stephan

Mravik Katalin és Sarantis Mantzourakis
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Életmód

Vannak alacsony és magas hisztamin tartalmú 
élelmiszerek. A hisztamin-érzékenység nehe-
zen kezelhető, mivel kiszámíthatatlannak tűnik. 
Ezt a kiszámíthatatlanságot egy csésze víz ha-
sonlattal szemléltetem. Ha a csésze vízzel meg-
telt, akkor még néhány csepp víz és túlcsordul a 
pohár, ha azonban a csésze félig van, akkor sok-
kal több vízre van szükség ahhoz, hogy túl-
csordulási reakciót kapjunk. Ezt megfelelő élel - 
miszerekkel tudjuk befolyásolni. 

Ha módunkban áll, ezeket kerüljük: iparszerű 
állattenyésztésből származó nagyüzemben feldol-
gozott húsok és tenyésztett halak vásárlását, mivel 

magas antibiotikum-, toxin- és növekedési hormont 
tartalmazhatnak. Antibiotikummal kevert gabonát 
esznek, az állatokat stresszes körülmények között 
nevelik, így tele vannak stressz hormonokkal. Ami-
kor ezeket az ételeket fogyasztjuk, az emeli a hisz-
tamin szintet és gyulladásos folyamatot indíthatnak 
el a szervezetben. Kerülni kell még a tojást, vala-
mint a feldolgozott, pácolt vagy füstölt húst, például 
szalonnát, kolbászt, szalámit, pepperonit. 

Javaslat: vásároljon szabadtartású, termé-
szetes táplálékon nevelt csirkét, kacsát és vadon 
fogott halat. Együnk sok friss és frissen elkészí-
tett nyers zöldséget. 

Jó, ha tudjuk: az elkészített, másnapra eltett 
húsok magas hisztamin tartalmúak lesznek, 
ami a hús tárolásakor a baktériumok hatásának 
köszönhető. Az erjedési folyamatban lévő bak-
tériumok hisztamint termelnek, ezért fogyasz-
szunk mindig frissen készült ételt.  
(Cikkünk tájékoztató jellegű. Panasz esetén for-
duljon szakemberhez!) 
(Forrás: https://www.cdc.gov/foodsafety/chal-
lenges/antibiotic-resistance.html#infections 
https://sciencenorway.no/agriculture-fisheries-
animal-welfare-food-safety/is-meat-from-stres-
sed-animals-unhealthy)                     Győry Rita 

Szeptemberi cikkünkben a hisztamin-érzékenységet kapcsoltam össze a Miért leszek beteg 
sportolás után? – olvasói kérdésre. Folytatásként most beszéljünk a hisztamin-érzékeny-
ségben szenvedők étkezési lehetőségeiről. Milyen ételeket érdemes fogyasztani, illetve ke-
rülni a hisztamin-érzékenységben szenvedőknek?

EGY AZ EGÉSZSÉG 

NORDIC WALKING

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS AZ ÁLLATOK EGÉSZSÉGÉNEK ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA 

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

EGY EMLÉKEZETES TÚRA A NORDIC WALKING SPORT VERESEGY-
HÁZ SZERVEZÉSÉBEN, VIGH MERCÉDESSZEL ÉS MÁTYÁS DEZSŐVEL 
A Nordic Walking Sport Veresegyház csapata 2021. április 10-re egy med-
vehagyma szedéssel egybekötött ~18 km-es körtúrát hirdetett meg a HÉREG 
– PUSZTAMARÓT – TARDOS – HÉREG útvonalon. Jelentkeztem a túrára 
és nagyon örültem, hogy elfogadták jelentkezésemet. Már nem vagyok fia-
tal és még soha nem túráztam, ezért megpróbáltam a rendelkezésemre álló 
egy hét alatt felkészülni. A túra nem volt könnyű, de végigcsináltam. Jól 
esett az a segítőkészség, amit a túravezetőktől és a túratársaimtól kaptam, 
akik időnként megkérdezték, hogy minden rendben van-e, szóljak, ha prob-
lémám adódna. Nordic Walking bottal jártam végig a kicsit több mint 18 
km-es távot, melynek a végére érve tökéletesebb lett a bothasználatom és 
nagyon megszerettem ezt a sportot.  

A túra, amelynek során elolvashattam a Pusztamaróton lévő hősi em-
lékmű oszlopára írt kőbe vésett megkopott sorokat, gyönyörű útvonalon 
haladt, igazi feltöltődést jelentett számomra. Komolyabb fizikai fáradtságot 
a Nordic Walking technikának köszönhetően nem éreztem. A túra sikere 
adott egy kis önbizalmat a folytatáshoz. Azóta keresem a lehetőséget a tú-
rázásra és ha a Nordic Walking Sport Veresegyház újra túrát tervez szá-
momra elérhető távolságra, akkor megint jelentkezem egy szép túrára.  
AMIÉRT AKTÍV MOZGÁSKÉNT 2-ES CUKORBETEGSÉGEM KEZELÉSÉHEZ, 
ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁS RÉSZEKÉNT A NORDIC WALKING SPORTOT VÁ-
LASZTOTTAM: 
2020. január végén készült laborvizsgálatnál derült ki cukorbetegségem. 
Az éhgyomorra mért érték 8,1 mmol/l volt. Kezelőorvosom diabetikus ét-
rendet tartott szükségesnek gyógyszerek nélkül, egy későbbi kontroll vizs-
gálat elvégzésével. Ajánlotta a napi legalább 1-1 1/2 órás intenzív mozgást. 
Annak ellenére, hogy nagyon lesújtó volt a tény, hogy cukorbeteg lettem, el-
határoztam, hogy mindent megteszek azért, hogy kezelni tudjam ezt a na-
gyon veszélyes betegséget. Néhány napon belül vásároltam egy nagyon 
korszerű vércukor mérőt, hogy ellenőrizni tudjam az elfogyasztott ételek ha-
tását a vércukor változásaira. A legtöbb alkalommal sikerül egészséges módon 
étkezni. Kezdetben ez nagyon nehéz volt, időnként még előfordulnak kisebb 
hibák. Az aktív cukrot és a tiltott ételeket, gyümölcsöket elkerülöm.  

Sporttevékenységet több alkalommal is megpróbáltam az interneten keresni, 
melyre konkrét adatokat szerettem volna találni a vércukorszint változására, 
de sajnos ez a mai napig nem sikerült. Lehetséges, hogy elkerülte a figyelme-
met, nem megfelelően kerestem, vagy talán ezek az adatok nem nyilvánosak. 
Találtam táblázatokat 10-12 felsorolt sportággal, köztük a nordic-walking is sze-
repelt, de hiányoltam mérési adatokat, amelyek elérésében reménykedhetek, ha 
rendszeresen aktívan sportolok. Vércukor mérőm dokumentálja a mérés kö-
rülményeit a mért értékekkel, idejével stb. A mért értékeim okos telefonon is 
megjeleníthetőek. Tartozik a mérőhöz a gyártónak egy ingyenes szolgáltatása 
az E-napló készítés, amit az április 10-i túráig még nem vettem igénybe. Lé-
nyege, hogy a rendszer a feltöltött adatokból, az általam igényelt beállítások 
szerint a megadott időszakra elkészíti méréseim E-naplóját.  

Arra a következtetésre jutottam, hogy mivel a Nordic Walkingot nagyon 
megszerettem és élvezettel csinálom, tesztelni fogom saját értékeim létreho-
zásával, minden olyan mérési körülmény figyelembevételével, amire a vér-
cukor mérőm lehetőséget ad (köztük az aktív sporttevékenység is). A tesz - 
telést április-május-június hónapokban végeztem. Ez idő alatt közel 100 mé-
rést hajtottam végre, melyek jelentős részéhez sporttevékenység tartozott.  
(Folytatjuk)                                                                                   VALKOVICS LÁSZLÓ 

MultiSport Mozgás és Szabadidő SE  • multisport.2112@gmail.com 
Web: multisportse.com  •  Instagram: @multisportse  

70/39 126 03 (Vigh Mercédesz), 30/730 39 79 (Mátyás Dezső)  

CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE NORDIC WALKINGGAL 1. RÉSZ
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A MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA 
2021.09.24. 

 
A veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola idén előszőr vett részt 
a Magyar Diáksport Napján. A felső tagozat mind a 32 osztálya elindult 
az eseményen, így 743 tanuló és 56 pedagógus kapcsolódott a jeles ese-
ményhez.  A testnevelői munkaközösség a helyi adottságokat kihasz-
nálva 16 állomáshelyet tervezett, ahol a gyerekek összemérhették egy - 
mással tudásukat. Volt itt többek között kosárra dobás, mocsárjárás, zsák-
ban futás, kvíz játék, célba dobás, evezős verseny, kötélhúzás. Az egész-
séges életmódra nevelés az iskolánkban tanító pedagógusok számára 
kulcsfontosságú, hiszen a mai internetes világban nehéz a gyerekek egy 
részét kimozdítani a gép elől. A feladatok teljesítése után láttuk a diákok 
arcán, hogy tetszett nekik ez a nap, nem volt hiábavaló a sok munka, 
amit ráfordítottunk! 

A további feladatunk, hogy ezekből a mozgásformákból mindig egy 
kicsit belecsempésszünk a mindennapi munkánkba, utat mutatva az 
egészséges életvezetés felé.                                                  ERDICZKY KRISZTINA

VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 

VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY 
 
Férfi Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
09.25. Százhalombattai KE II. – Veresegyház VSK 36 – 22 
10.02. Veresegyház VSK – Váci FKA 22 – 36 
Férfi Ifjúsági (Országos Bajnokság III. osztály, C csoport) 
09.25. Veresegyház VSK – Salgótarjáni SKC  26 – 29 
10.02. Veresegyház VSK – SBS Eger II 23 – 33 
Fiú Serdülő (Országos Bajnokság II. osztály, Keleti csoport) 
09.24. Veresegyház VSK – ÓAM-Ózdi KC 27 – 27 
09.30. Nyíregyházi SN – Veresegyház VSK 35 – 27 
Fiú U16 (Országos Bajnokság II. osztály, Keleti csoport) 
09.23.  Körte HVSE – Veresegyház VSK 24 – 24 
09.29. Veresegyház VSK – Gézengúz UKC 15 – 18 
Fiú U15 (Országos Gyerekbajnokság FU15 Terület VI/A csoport) 
09.26. Gödöllői KC – Veresegyház VSK 16 – 11 

Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE 22 – 18 
Fiú U14 (Országos Gyerekbajnokság FU14 Terület VI/B csoport) 
10.02. Fót SE – Veresegyház VSK 28 – 13 

Veresegyház VSK – VS Dunakeszi  8 – 24 
Fiú U13 (Országos Gyerekbajnokság FU13 VII. csoport) 
09.26. KSA Budapest – Veresegyház VSK 20 – 3 
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály) 
09.26. Szigetszentmiklósi NKSE III. – Veresegyház VSK 14 – 20 
10.02. Veresegyház VSK – Vácrátót KSE 25 – 13 
Lány Serdülő (Országos Bajnokság III. osztály, H csoport) 
09.25. Veresegyház VSK – Jászberényi TF DSE 33 – 26 
10.02. Veresegyház VSK – Sülysápi SE 34 – 20 
Lány U15 (Országos Gyerekbajnokság LU15 Terület VI/B csoport) 
09.26. Jászfényszaru VSE – Veresegyház VSK 5 – 41 

Veresegyház VSK – Balassa SE 19 – 18 
Lány U13 (Országos Gyerekbajnokság LU13 XI. csoport) 
09.26. Gödi SE – Veresegyház VSK 27 – 6 

Veresegyház VSK – Váci NKSE 1 – 35 
Lány U12 (Országos Gyerekbajnokság LU12 IX. csoport) 
10.03. ÓKSI SE – Veresegyház VSK 15 – 10 

Veresegyház VSK – Balassa SE 11 – 15 

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 
 

Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
09.26. Veresegyház VSK – Nagykáta SE-Ulviczky Kft. 0 – 2 
10.03. Veresegyház VSK – Fémalk-Dunavarsány 0 – 3 
U19(Pest megyei bajnokság B csoport alapszakasz) 
09.30. Püspökszilágy SE – Veresegyház VSK 0 – 15 
U16 (Pest megyei bajnokság B csoport alapszakasz) 
09.25. Erdőkertesi SE – Veresegyház VSK 8 – 3 
10.02. Veresegyház VSK – Vácrátót KSE 3 – 2 
U13 (Pest megyei bajnokság I-II. osztály B csoport alapszakasz) 
09.25. Gödöllői SK U13 – Veresegyház VSK  18 – 1 
09.30. Veresegyház VSK – Aszód FC Utánpótlásért 1 – 4 
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport) 
09.20. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 7 – 2 
09.27. Gödöllői SK – Veresegyház VSK 1 – 2 
10.04. Veresegyház VSK – Hévízgyörki SC  4 – 0 
 

SAKK SZAKOSZTÁLY 

Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás) 
10.03. Veresegyház – Érd 4,5 – 5,5 

FUTÁS
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KICK BOX 

Az edzőtáborban folytatott munka beérett és 
meghozta gyümölcsét. Müncz Kata sikeres 
Dan vizsgával fejezte be a nyarat és immár 1. 
Dan mesterként folytathatja versenyzői és ed -
zői munkáját. Emellett sikeresen szerepelt a 
Hungarian Kickboxing World Cup 2021 világ-
kupán, ahol feltette az i-re a pontot. Nem csak 
versenyzőként, de mint ringes és tatami edző-
ként is hírnevet és tiszteletet szerzett, úgy a csa-
pat szemében, mint a szövetségen belül is. 
Örömteli, hogy a csapat többi tagja is kiváló sze-
replést ért el ezen a világkupán. Tar Petra 1 
arany, 1 ezüst Musicforms, Tar Kriszta 3 ezüst-
tel zárt ebben a szabályrendszerben. Boros Do-
minik Lőw-kick ezüstérem, Kozma Levente K1 
bronzérem, Müncz Kata Kick-light ezüstérem.  

Az idén Montenegróban megrendezésre ke-
rülő Junior Európa-bajnokságon való részvételt 
Müncz Kata K1 – 60 kg, Kozma Levente K1 – 67 
kg és Boros Dominik Low-kick +81 kg vívta ki.  

Czégény Cintia, aki nem csak edzői munkát 
folytat az egyesületben és kinevel versenyzőket 
olyan szabályrendszerben, amiben eddig nem 
indítottunk senkit, de a felnőtt országos magyar 
bajnokságon, letarolva ellenfeleit, aranyérmet 
szerzett. A magyar felnőtt válogatott tagjaként 
képviseli városunkat az idén Jesoloban (Olasz-
ország) megrendezésre kerülő világbajnoksá-
gon. Benedek Dániel szintén magyar bajnoki 
címet nyert full-contact szabályrendszerben, 
így ő is válogatott kerettag lett és vb esélyes.  

Hátra van még a tatami cadet-junior magyar 
bajnokság, ahol – bízom benne – újabb tanít-
ványaink szerezhetnek jogosultságot a váloga-
tott kerettagságra.  

Szeretném megköszönni a szülők hozzáállá-
sát és segítségét, valamint a Bomba Energy oda-
adó támogatását. 

PAPP ATTILA 
2.DAN M. K. B. SZ. KAPITÁNY 

Rendkívüli kihívással kezdtük a szezont 
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KIDS csapat

SPORT XXI VERKA távolugró csapat

VERKA magasugró csapat

VERKA Svédváltó

2021. szeptember 22-én, Albertirsán rendezték 
meg az atlétikai ügyességi csapatbajnokságot, 
melyen a Veresegyházi Katolikus Gimnázium ta-
nulói nagyszerű eredményekkel szerepeltek. 
Távolugrás lány I. helyezés – Pest megye bajnoka: 
Sum Noémi, Osváth Jázmin, Kiss Enéh, Nemes 
Nóra, Jakab Boróka. 
Magasugrás lány I. helyezés – Pest megye bajnoka: 
Ferencz Janka, Madár Emese, Osváth Jázmin, 
Pintér Petra, Zavaczki Dóra Regina. 
Magasugrás fiú I. helyezés – Pest megye bajnoka: 
Barzsó Máté, Dajka Levente Pál, Gombos Boldi-
zsár, Tóth Bence Gábor, Tóth Máté András. 
Svédváltó lány II. helyezés: Jakab Boróka Anna, 
Kiss Enéh Anna, Nemes Nóra, Sum Noémi. 
Svédváltó fiú III. helyezés: Barzsó Máté, Mester Do-
minik, Monostori Balázs Gábor, Tóth Máté András. 
Súlylökés lány III. helyezés: Jakab Boróka Anna, 
Kiss Enéh Anna, Nemes Nóra, Osváth Jázmin, 
Sum Noémi. 
 
A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége idén újra 
el tudta indítani a katolikus iskolába járó diákok 
egyik kedvenc versenysorozatát. Az 1993 óta létező 
KIDS kupa idén az atlétikával vette kezdetét Kecs-
keméten. A VERKA tanulói itt is nagyon szép ered-
ményeket értek el és végül 24 éremmel tértek haza. 

KIDS országos atlétikaverseny eredményei: 
100 m lány: 1. Sum Noémi, 2. Nemes Nóra. 
100 m fiú: 2. Mihály Bendegúz, 3. Monostori 
Balázs. 
Magasugrás lány: 3. Pintér Réka. 
Magasugrás fiú: 1. Tóth Máté, 2. Mihály Bendegúz 
Súlylökés fiú: 2. Tóth Máté, 3. Dajka Levente. 
400 m lány: 1. Ferencz Janka, 2. Kovács Enikő. 
Távolugrás lány: 1. Nemes Nóra, 2. Kiss Enéh, 3. 
Molnár-Gazsó Regina. 
Távolugrás fiú: 2. Tóth Máté, 3. Mihály Ben-
degúz. 
Svédváltó: 1. Sum Noémi, Jakab Boróka, Ne mes 
Nóra, Kiss Enéh, 3. Hartmann Emese, Molnár-
Gazsó Regina, Kovács Enikő, Ferencz Janka. 
 
Éremeső a Sport XXI. Észak-Magyarországi Régió 
versenyén 
Első helyezettek: 4×50 m-es váltó Soós Vivien, Ge-
deon Flóra, Tóth-Vári Regina, Horváth Boglárka 
összeállításban, Soós Vivien 60 m-es gátfutásban 
és Horváth Boglárka 800 m-en. 
Ezüstérmes: Nemes Zádor 60 méteres síkfutásban, 
Gedeon Flóra 60 m-en.  
Bronzérmes: Tóth-Vári Regina és Galli Zsófi 800 
m-en, Török Anna Vortex labdahajításban, és 
Nemes Zádor távolugrásban.

ATLÉTIKA

A VERKÁSOK NAGYSZERŰ SZEREPLÉSE
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Egymást követő 2 hétvégén is sikeres volt a veresi formagyakorlat csapat 
(KIME-Veresegyház, Black & Gold Angels Kick-boksz SE). 

Szeptember 16-19-én 26. alkalommal rendezték meg a magyar kick-box 
világkupát, melynek az előző évekhez híven, Budapesten a BOK csarnok 
adott otthont. Ezen „A” kategóriás világversenyen 45 ország 1700 verseny-
zője nevezett. A Veresi formagyakorlat csapat 7 fővel indult. A másfél éves 
versenykimaradás miatt nagy volt a drukk a versenyzőkben, főképp úgy, 
hogy fiataljaink egy része most léphetett először tatamira világkupán. A gya-
korlatok 4 kategóriában zajlottak: a tradicionálisabb, akrobatika mentes „kre-
atív” formában és a zenére bemutatandó, akrobatikus elemeket tartalmazó 
„zenés” formában, illetve mindezek végrehajthatók pusztakézzel vagy fegy-
verrel is. Csapatunk tagjai a pusztakezes formák mellett a látványos eszkö-
zös formagyakorlatokban is bemutatták jártasságukat, ahol az akrobatikus 
elemeket ötvözni kell a helyes, de mégis látványos eszközkezeléssel. Így a 
nunchaku, a kard és a bot kezelésben is gyakorlatot kellett szerezniük a fel-
készülési időszakban. A fegyveres formagyakorlat sajátja, hogy az eszközök 
feldobása megsokszorozza a hibázási lehetőséget, amikor is egy leejtéssel 
már behozhatatlan hátrányba kerül a versenyző. A világkupáról 7 fős csa-
patunk rengeteg tapasztalattal, 6 arany és 6 ezüstéremmel térhettek haza. 
Ezzel pedig a veresi formagyakorlat csapat lett a legnépesebb és a leg-
eredményesebb a hazai formagyakorlat szakágban. 

Eredményeink: 
Maróti Olivér és Hodosi Márton 2-2 arany, Tar Petra és Kakas Hunor 

1 arany és 1 ezüst, míg Gergely Enikő és Tar Kriszta 2-2 ezüsttel zártak.  
Versenyzőink a világkupa után sem pihenhettek, mert szeptember 25-én 

a felnőtt és utánpótlás formagyakorlat országos bajnokság várt rájuk. Az 
Orosházán megrendezésre kerülő országos bajnokságra szintén a legné-
pesebb csapatot alkotva 7 fővel érkeztünk és a világkupához hasonló sike-
reket értünk el. Így 5 bajnoki cím és 4 ezüstérem kerülhetett Veresegyházra.  

Eredményeink: 
Maróti Olivér 2 arany, Hodosi Márton 1 arany és 1 ezüst, Tar Petra és 

Schersing András 1-1 arany, Kakas Hunor 1 ezüst, míg Herzfeld Noel és 
Benjamin 1-1 ezüsttel zártak. 

Mindezek eredményeként Gergely Enikő és Tar Petra 2-2, Schersing 
András pedig 1 kategóriában kvalifikálta magát a Montenegróban meg-
rendezésre kerülő WAKO kick-boksz junior Európa-bajnokságra, illetve az 
olaszországi rendezésű WAKO kick-boksz felnőtt világbajnokságra.  

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME ELNÖK, 06 70 388 8716

Az öttusa (kéttusa) utánpótlásában kiemelt sze-
repe van az évente megrendezett Elit Bajnokság-
nak, ahová az egész évi versenyeredmények 
alapján kvalifikálhatják magukat a legjobb egyé ni 
és csapatversenyzők. Idén az U11-es korosztá-
lyunk képviselhette magát az október 9-10-én, Bu-
dapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Lu - 
dovika) nem régen átadott campusának minden 
igényt kielégítő sportlétesítményeiben megtartott 
viadalon. Nem is akárhogyan! A Becsei Neste, Ko-
vács Ajsa összetételű U11-es női váltó az egész 
éves dobogós helyezéseire feltéve a koronát, az 
Elit Bajnokságon is bronzérmet szerzett! 

Eredmények: 
 
Magyar Kupa 4. forduló, 2021. 09. 25. Vác 
U11 női: Becsei Neste 6. 
 
Elit Bajnokság, 2021. 10. 09-10., Budapest 
U11, női: Kovács Ajsa 6. 

Becsei Neste 14. 
 
U11 női váltó: Veresegyház (Becsei Neste, Ko-
vács Ajsa) 3.

KICK BOX • KIME 

ÖTTUSA 

KIME: FORMAGYAKORLAT SIKEREK 

Világkupa érmesek

Orosházi érmesek

ÉREM AZ ELIT BAJNOKSÁGON!
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A GALAXIS VSE I. A TABELLA ÉLÉN 
2021. SZEPTEMBER KÖZEPÉN ISMÉT VERSENYEZTEK 

A GALAXISOS SZALAY TESTVÉREK  
A budapesti Pingpongvár versenyén egyéniben a csoportkört mind-
ketten veretlenül zárták. Az egyenes kieséses szakaszban Szalay Zol-
tán a negyeddöntőig jutott, dr. Szalay Tamás az elődöntőig, azaz 
végered mény ben a harmadik helyen zárt az egyéni küzdelmekben. 

A párosok között volt extraliga játékost is felvonultató csapat, 
ennek ellenére az erős mezőnyben így is sikerült az előző versenyhez 
képest egy helyet előre lépve a dobogó 2. helyén végezniük. 
 
 

ELINDULTAK A CSAPATBAJNOKI KÜZDELMEK 
A Galaxis VSE I. a legszebb várakozásainknak megfelelően, a 4. for-
duló után is 100%-os teljesítménnyel vezeti a 16 csapatos tabellát.  
 
EREDMÉNYEK: 
BUDAPEST/2. 
Galaxis VSE I. – SPLITT PONG 12:4 
(Simon Péter 3, dr. Szalay Tamás 3, Gubai György 3, 
Molnár Gábor 2, Szalay Zoltán 1) 
MVM SE II. – Galaxis VSE I. 2:14 
(Simon Péter 4, dr. Szalay Tamás 4, Molnár Gábor 3, 
Gubai György 3) 
Galaxis VSE I. – Honvéd Zrínyi SE III. 11:5 
(Simon Péter 4, dr. Szalay Tamás 4, Gubai György 2, 
Sztranyan János 1) 
Angyalföldi TTE III. – Galaxis VSE I. 4:12 
(dr. Szalay Tamás 4, Simon Péter 3, Gubai György 2, 
Szalay Zoltán 2, Sztranyan János 1) 
BKV Előre II. – Galaxis VSE II.-Fortuna 14:2 
(Nagy Péter 1, Kasza Zoltán 1) 
Galaxis VSE II.Fortuna – Angyalföldi TTE II. 4:12 
(Papp László 3, Kasza Zoltán 1) 
Pestszentimrei PSE V. – Galaxis VSE II.-Fortuna 16:0 
Galaxis VSE II.-Fortuna – Budai XI SE IX. 9:7 
(Héregi László 3, Papp László 3, Nagy Péter 2, Kasza Zoltán 2) 
 
BUDAPEST, KERÜLET I. OSZTÁLY: 
PTSE IV. – Galaxis VSE III. 9:7 
(Bohus Pál 3, Mókus Miklós 3, Herczeg Tamás 1) 
Galaxis VSE III. – Top Spinach 11:5 
(Bohus Pál 4, Mókus Miklós 3, Herczeg Tamás 2, Vajda Zoltán 2) 
MALÉV SC III. – Galaxis VSE III. 5:11 
(Bohus Pál 4, Mókus Miklós 3, Herczeg Tamás 2, Szuhanyik 
György 2) 
Galaxis VSE IV. – PTSE III. 2:14 
(Batizi Sándor 1, Sárosdi István 1) 
Kossuth Nyomda – Galaxis VSE IV. 9:7 
(Batizi Sándor 3, Sárosdi István 2, Kukucska Zoltán 1, 
Király A. László 1) 
Galaxis VSE IV. – P.P.S.E. VI. 10:6 
(Batizi Sándor 4, Sárosdi István 4, Kukucska Zoltán 1, 
Dudás Balázs 1) 
ABC Centerline V. – Galaxis VSE IV. 10:6 
(Király A. László 3, Sárosdi István 2, Kukucska Zoltán 1)

ASZTALITENISZ 

Szalay Zoltán – Dr. Szalay Tamás

Galaxis III. (Herczeg T. Vajda Z., Szuhanyik Gy., Takács A., Bohus P., Mókus M.)

Galaxis IV. (Batizi S., Dudás B., Kukucska Z., Király A. L., Sárosdi I.)

Molnár G., Sztranyan J., Dr. Szalay T., Simon P., Gubai Gy., Szalay Z.
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JÖVŐRE IS AZ I. OSZTÁLYBAN 
Sikerrel ért véget a Darts Soft Országos Csapatbajnokság a Veresi Farkasok 
ISE. számára. A rájátszáson a Veresi Farkasos ISE a Győri DC-t verte 6-9, 9-
7, 9-4 arányban, így jövőre is I. osztályban folytathatják a versenyzést. 
Az 5-6. helyért a Dömik DC – Veresi Farkasok ISE 9 – 7, 9 – 4. 
Így a Veresi Farkasok ISE a Soft Darts Országos Csapat Bajnokságán az elő-
kelő 6. helyen végzett. 
Steel csapatbajnokságban minden meccset megnyertünk. 
Veresi Farkasos ISE – Pod Lovagok 9 – 6, 9 – 4. 
Veresi Farkasok ISE – BEAC 9 – 3, 9 – 1. 
Steel csapat rájátszás november 6-án, célunk a bajnoki cím. 

GYÓCSI TAMÁS

DARTS 

Alsósok Csapatok

Középiskolás lányok

Füleki Bence Kovács Lorina

GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKI KÖRZETI DIÁKOLIMPIA 
Veresegyház, 2021. október 7. 

 
Egyéni eredmények, középiskola 
Amatőr lányok: 1. Szabó Anna Zita 2. Katona Lili 3. Erős Bianka, 
mindhárman a Veresegyházi Katolikus Gimnázium tanulói 
Igazoltak: 1. Letanóczki Dalma (Veresegyházi Katolikus Gimnázium) 
Amatőr fiúk: 1. Füleki Bence (Veresegyházi Katolikus Gimnázium) 
 
Eredmények, 5-8. osztály: 
Amatőr lányok: 1. Kovács Lorina (Fabriczius József Általános Iskola) 
Amatőr fiúk: 1. Ozsváth-Sarok Ákos, 2. Törőcsik Ferenc, 3. Pyka 
Botond, mindhárman a Kálvin Téri Református Általános Iskola ta-
nulói 
Fiú csapat: 1. Kálvin Téri Református Általános Iskola „A” csapat: 
(Ozsváth-Sarok Ákos, Törőcsik Ferenc, Pyka Botond, Szirtesi Soma) 
2. Kálvin Téri Református Általános Iskola „B” csapat: 
(Szaszák Áron, Csomay Szabolcs, Gazdag Gergő) 
 
Eredmények, 1-4. osztály: 
Fiúk: 1. Kukucska Martin (A Jövő iskolája), 2. Gazdag Gergő (Kálvin 
Téri Református Általános Iskola) 
 
Az első helyezettek továbbjutottak a megyei döntőbe. 

LETANÓCZKI ISTVÁN

Felsős fiúk
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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831
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Szüreti mulatság 
Többet jelent a mostani, járványsújtotta időkben minden közösségi élmény, 

mint a korábbi „békeévekben”. Különösen így van ez az olyan, hagyományosan zajló 
eseményeknél, amilyen a Veresi Szüreti Vigaszság is, hiszen ezek a megszokott 

biztonsághoz való visszatérést jelképezik. Ezért volt a korábbiaknál is jobb hangulata 
az idei rendezvénynek – köszönet ezért a Váci Mihály Művelődési Központ dolgozóinak – 

amely ismételten hozta a tőle megszokott színpompás kavalkádot. 
Volt szüreti lovas-hintós felvonulás, kölyökjátszótér és programok a kicsiknek, 

Szüreti Bál, bor és ínyencségek utcája a nagyoknak. Az emléklapok átadása utáni 
műsorban fellépett a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, a Veresegyházi 

Népdalkör, a Kéz a Kézben Óvoda és a méltán nagy sikert arató Urban Verbunk társulata. 
Külön köszönet illeti a szüretre csalogató bálák elkészítőit. 

Név szerint a Vasútállomásnál a Pacsirta Nyugdíjasklub, a Dédi Vendégháza vendéglőnél 
a Meseliget Bölcsőde, a Búcsú téren az EGYMI és a Katonai Hagyományőrzők, 

Csonkáson a Lévai Óvoda, a Szadai úti körforgalomban 
és a Fő téren Ilés-Muszka Rudolf érdemelte ki elismerésünket az ötletes bálákért. 

(FOTÓK: LETHENYEI LÁSZLÓ)


