
Kuruc-labanc összecsapás a katonai hagyományőrző napon 
(Képes beszámolónk a 9. oldalon, fotó: feketebalazs.hu)



A VANKÓ, A SEJTES 
ÉS A DÁNIEL BÉRLETEK 

ELŐADÁSAI: 
 

Eric Chappell: HŐGUTA 
– vígjáték két részben 

Szereplők: CSONKA ANDRÁS, MIHÁLYFI 
BALÁZS, FÉSŰS NELLY, CSÁKI EDINA, 

PÁSZTOR TIBOR, FELHŐFI KISS LÁSZLÓ. 
Rendező: BELEZNAY ENDRE 

A Veres 1 Színház saját produkciója. 
• 

Paolo Genovese: TELJESEN IDEGENEK 
– keserédes komédia egy részben 

Szereplők: MARTINOVICS DORINA, KOLOVRATNIK KRISZTIÁN, LÉVAY 
VIKTÓRIA, DEBRECZENY CSABA, ERDÉLYI TIMEA, MAKRANCZI ZALÁN, 

NAGY SÁNDOR. Rendező: CZUKOR BALÁZS 
A Játékszín vendégelőadása. 

• 
Daniel Glattauer: PÁRTERÁPIA – vígjáték két részben 

Szereplők: BALLA ESZTER, DEBRECZENY CSABA, MÉSZÁROS MÁTÉ. 
Rendező: ZNAMENÁK ISTVÁN 

Az Orlai Produkció vendégelőadása. 
• 

SZÉP NYÁRI NAP - musical két részben 
Rendező: BÖHM GYÖRGY  

A Veres 1 Színház saját produkciója. 
• 

William Goldman: TORTÚRA 
– pszichothriller két részben Stephen King regénye alapján 

Szereplők: BALÁZS ANDREA, ÁRPA ATTILA, NÉMETH GÁBOR. 
Rendező: IVÁNYI ÁRPÁD 

A Karinthy Színház vendégelőadása.

A SZÉKHELYI JÓZSEF 
BÉRLET ELŐADÁSAI:  

 
Isabelle Le Nouvel: CHURCHILL 

ÉS GARBO (A vén oroszlán és a titokzatos 
szfinx) – színjáték egy részben 

Szereplők: HEGEDŰS D. GÉZA, NAGY-KÁLÓZY 
ESZTER, CSIBY GERGELY. 

Rendező: HEGEDŰS D. GÉZA 
A Rózsavölgyi Szalon vendégelőadása. 

• 
Amy Herzog: JAJ, NAGYI! 

Szereplők: MOLNÁR PIROSKA, ROHONYI BARNABÁS, LÁSZLÓ LILI. 
Rendező: SZABÓ MÁTÉ 

Az Orlai Produkció vendégjátéka.  
• 

Duncan MacMillan: DOLGOK, AMIKÉRT ÉRDEMES ÉLNI  
Előadja: BERECZKI ZOLTÁN 

Rendező: BERECZKI ZOLTÁN 
A Játékszín és a Lepkegyűjtő Produkció közös vendégjátéka. 

• 
Neil Labute: FAT PIG (Kövér Disznó) – vígjáték két részben 

Szereplők: BALÁZS ANDREA, PÁSZTOR TIBOR, TÓTH SZILVIA LILLA, 
RÉTI BARNABÁS, 

Rendező: IVÁNYI ÁRPÁD 
Az előadás 16 éven aluliaknak nem ajánlott! 

A Karinthy Színház és a Budapest Playhouse közös vendégjátéka. 
• 

Breier Ádám – Körösényi Dániel: APÁD FÜLE 
Szereplők: NAGY SÁNDOR, FENYŐ IVÁN, ELEK FERENC, 

ADORJÁNI BÁLINT. 
Rendező: TALLÓS RITA 

Az Orfeum vendégelőadása.

Ajánló

2 2022. augusztus

 Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER. • ISSN 2060-0135 • Nyomda: ARADESIGN KFT. 
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu 
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831 • Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER 
Kultúra: MÁRKUS JUDIT rovatvezető • Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető • Munkatársak: HOLLAI GÁBOR, GYŐRI RITA, 
DR. MOHAI IMRE, RIMAI S. ÉVA, SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET, VERÉB JÓZSEF, VERÉB ÁRNIKA, VIGH MERCÉDESZ

Korábbi bérletes nézőinknek szeptember 15-ig van módjuk bérleteik megújítására. 
Bérletinformáció: 06 70 3717 838 



3

A Ferenc pápa által meghirdetett, római Családok Világtalálkozó-
jához kapcsolódva a Váci egyházmegye 2022. július 2-án Veres-
egyházon tartotta családtalálkozóját. Az egész napos ren dez vé - 
 nyen előadások, tanúságtételek, gyermek- és közösségi progra-
mok, koncert és az egyházmegyében szolgáló akolitusok találko-
zója várta a résztvevőket. A rendezvényt püspöki szentmise zárta, 
amelyet Marton Zsolt megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Családbizottságának elnöke mutatott be. 

Rolik Róbert plébános atya így fogalmazta meg a rendezvény 
jelentőségét: „Célunk az volt, hogy az egyházmegye területéről 
hozzánk látogató családok, családcsoportok, egyének és közös-
ségek töltekezési, felüdülési, megújulási lehetőséget kapjanak. 
Erre minden lehetőség meg is volt, hiszen az előadásokon és ta-
núságtételeken túl gondot fordítottunk arra is, hogy a gyerekek 
is kikapcsolódjanak a külön nekik szervezett programokra.” 

 A délelőtt házigazdái Pindroch Csaba és Verebes Linda vol-
tak, előadói pedig Pécsi Rita neveléskutató és Bedő Imre, a Fér-
fiak Klubja alapítója, illetve tanúságot tett Csókay András és 
felesége, Altay Daniella, Ókovács Szilveszter és felesége, Máthé 
Zsuzsa, valamint Fodor Réka (Afréka) és férje, Greguss Sándor. 

 Délután a Közösségek terasza elnevezésű programon töb-
bek között az egyházmegye közösségeivel, lelkiségi mozgal-
mak képviselőivel, a Bízd Rá Magad mozgalom tagjaival ta - 
lálkozhattak a résztvevők, valamint Pintér Béla énekes kon-
certjét hallgathatták meg.  

 A legkisebbeket játszótér, népi fajátékok, bábszínház, kéz-
műves-foglalkozás, lovaglási lehetőség és sok más színes prog-
ram várta. 

 A rendezvény zárásaként Marton Zsolt, a Váci Egyházme-
gye főpásztora mutatott be szentmisét az Eucharist és a Szent 
Erzsébet kórus zenei közreműködésével a Kucsa Tamás Városi 
Sportcsarnokban. Ennek keretében a főpásztor Csillag Péter ve-
resegyházi diakónust Pro Dioecesi Vaciensi (a Váci Egyházme-
gyéért) emlékéremmel jutalmazta az egyházmegyében végzett 
munkássága elismeréseként.  

 A családok évének lezárása alkalmából és a július 2-i Váci 
Egyházmegyei Családtalálkozóra készülve a szervező veres-
egyházi egyházközség rajzpályázatot is hirdetett gyerekek és 
fiatalok számára, melyre az egész egyházmegyéből várták az 
alkotásokat. Több mint 300 mű érkezett a gyerekektől a családi 
élmények témában, amit mi 4 életkori kategóriában díjaztunk. 

 Reményeink szerint megvalósult az, amire a Családtalálkozó 
mottója is utalt: „Jó itt nekünk együtt lenni”. 

Az egész napos színes forgatagról szóló képeket, az előadások 
video anyagait és a rajzpályázat képeit megtalálhatják az egyház-
község honlapján: veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu, a rendez-
vény saját honlapján: www.csaladtalalkozo.hu; Facebook pro  - 
filunkon www.facebook.com/ szentlelektemplom, valamint a 
VVTV Youtube csatornáján. 

A szervezők nagyon köszönik Veresegyház Város Önkor-
mányzatának és intézményeinek a támogatását! 
 
(A Magyar Kurír cikke (www.magyarkurir.hu/hazai/jo-volt-nekunk-egyutt-lenni-
egyhazmegyei-csaladtalalkozot-tartottak-veresegyhazon) és Robi atya honlap be-
jegyzése alapján, Hollai Gábor (photos.app.goo.gl/ UrvAXeV8zH4uJBxY7) és 
Papp Erika (photos.app.goo.gl/ TYdGdqV5pDyChvD56) fotóinak felhasználásával 
összeállította Ferencz Zoltán) 

EGYHÁZMEGYEI CSALÁDI NAP 
VERESEGYHÁZON 

HitéletFotók: Hollai Gábor
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Önkormányzat

136/2022.(V.3.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/144/A/2 
hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei há-
nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves 
visszavásárlási jog kikötésével összesen 22 095 000 Ft 
vételáron Téglás Levente, mint Vevő részére. Vevő a te-
hermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfi-
zetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése 
addig az időpontig érvényben marad. 
 
137/2022.(V.3.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az „Álomhegyi tó völgyzáró gát 

építése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a 
Penta Általános Építőipari Kft., a Swietelsky Építő 
Kft. és a KM Építő Kft. ajánlattevők benyújtott aján-
latait érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljá-
rást eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület a 2022. 05. 02-án megtartott Bí-
rálóbizottsági ülés jegyzőkönyvében foglalt javaslat 
alapján a közbeszerzési eljárás nyertesének a legked-
vezőbb érvényes ajánlatot tevő Penta Általános Építő-
ipari Kft.-t hirdeti ki nettó 127 968 481 Ft ajánlati árral.  
A nyertes ajánlati ár a közbeszerzési eljáráshoz biz-
tosított fedezet összege alatt van. 

 
138/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testülete – mint kinevezési jogkör gya-

korló – kinevezi 2022. július 1. napjától 2027. június 
30. napjáig Lux Andreát a Veresegyház Város Idősek 
Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására. 

2. Lux Andrea illetménye – minden bérelemet figye-
lembe véve – bruttó 700 000 Ft/hó. 

 
139/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllői Rendőrka-

pitányság, a Veresegyházi Polgárőr Egyesület, a Me-
zőőrség, a Közterület-felügyelet és a Veresegyházi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi közbiz-
tonsági helyzetéről szóló beszámolóját. 

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

 
140/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ön-

kormányzat 1 679 892 390 Ft összegű K6 Beruházá-
sok előirányzata a K3 Dologi kiadások előirányzata 
terhére 180 000 000 Ft-tal megemelésre kerüljön. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az átcsoportosítás miatti előirányzat-módosítás 
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének soron 
következő módosításakor átvezetésre kerüljön. 

 
141/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Veres-
egyház Város Önkormányzatának 2021. évről szóló 
éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését. 

142/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi Pol-

gármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását 
és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzs-
könyvi nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges 
intézkedést tegye meg.  

 
143/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 13/2022.(I.18.) 
képviselő-testületi határozat, valamint az önkormány-
zati tulajdonban álló bérlakások elidegenítéséről szóló 
111-136/2022.(V.3) képviselő-testületi határozatok szö-
vegében az „5 éves elidegenítési tilalom” kifejezés he-
lyett az „5 éves visszavásárlási jog” kifejezés szerepeljen, 
valamint a határozati javaslatok kiegészüljenek a visz-
szavásárlási jogra és az önkormányzat ajánlati kötöttsé-
gére vonatkozó bekezdésekkel az előterjesztés mellék - 
lete szerinti tartalommal. 
 
144/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a GAMESZ intézményvezető 

munkakör betöltésére az előterjesztés mellékletében 
részletezett feltételekkel pályázatot ír ki. 

2 A Képviselő-testület, mint munkáltatói jogkör gya-
korló felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázat közzétételéről. 

3. A Képviselő-testület a GAMESZ intézményvezetői 
munkakörre beérkező pályázatok véleményezésére az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot kéri fel. 

 
145/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház zártkert 
5902/2 hrsz-ú, erdő besorolású ingatlan belterületi te-
rületbe vonásához. 
 
146/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Fabriczius Alapítvány (székhe-
lye: 2112 Veresegyház, Fő út 77-79.) részére az „Éne-
keljünk újra együtt” országos kórustalálkozó és a 2022. 
május 28-ra tervezett Gála műsor megvalósításához 
200 000 Ft összegű támogatást biztosít. 
A támogatási összeg kifizetése a Művelődési, Ifjúsági 
és Sport Bizottság 2022. évre meghatározott keretének 
– „512. Egyéb működési célú támogatások államház-
tartáson kívülre – Civil szervezetek program támoga-
tása – Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (084032) 
(kulturális pályázat)” előirányzat – terhére történik. 
 
147/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 307/2021.(XI.26.) Kt. határozat 
2. pontját az alábbira módosítja: 
„2. A beruházás összege: bruttó 32 338 518 Ft-ról a bruttó 
833 120 Ft többletmunka miatt bruttó 33 171 638 Ft. 
A többlet bruttó 833 120 Ft fedezete a 2022. évi költ-
ségvetés tartalékkerete.” 
 
148/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 9/2022.(I.12.) Kt. határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 

„3. A Képviselő-testület bruttó 1 237 824 Ft tartalékke-
retet biztosít, melynek fedezete a 2022. évi költségvetés 
tartalékkerete.” 
 
149/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Patak 
utca – Tölgy u. és Platán u. közötti szakasz – aszfalto-
zása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a 
Swietelsky Magyarország Kft-vel (székhely: 1016 Bu-
dapest, Mészáros u. 13.). 
A beruházás összege bruttó 20 649 039 Ft, melynek fe-
dezete a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
150/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület – városfejlesztési céllal közösségi 
tér növelése, iroda- és üzlethelyiségek biztosítása – 
hozzájárul a tehermentes Veresegyház belterület 1465 
hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megne-
vezésű ingatlan megvásárlásához Kaincz Attila, ifj. Ka-
incz József, Fekete Lászlóné és Mervóné Kaincz Katalin 
eladóktól, összesen 130 000 000 Ft-os vételáron. Az in-
gatlanvásárlás fedezete az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének beruházási kiadási előirányzata. 
 
151/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a gyermekvédelem helyzetéről, a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi 
ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 
152/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház Kistérség 
ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2021. évi mun-
kájáról szóló beszámolót. 
 
153/2022.(V.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2021. június 15. és 2021. december 
31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi ha-
tározatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
154/2022.(V.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2022. április 11-én hozott 
84/2022.(IV.11) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
155/2022.(V.30.) Kt. határozat: 
Pályázat benyújtása – a TOP_Plusz-1.1.3-21 számú pá-
lyázati kiírásra – Látogatóközpont kialakítása a veres-
egyházi Medveotthonban, az alábbiak szerint: 
1. A projekt megnevezése: Látogatóközpont kialakítása 

a veresegyházi Medveotthonban 
2. A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 038/3 
3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 

2112 Veresegyház, Patak u. 37. 
4. A pályázati konstrukció: TOP_Plusz-1.1.3-21  
5. A tervezett fejlesztés teljes költsége: bruttó 398 040 000 Ft 
6. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából el-

ismerhető bekerülési költsége: bruttó 398 040 000 Ft 
7. Az igényelt támogatás összege: bruttó 398 040 000 Ft 
A Képviselő-testület határozatot hoz a pályázat be-
nyújtására. 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

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 28 588 629-es telefonszámon, 
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 136. irodájában. 



52022. augusztus 

156/2022.(V.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az előterjesztés mel-

lékletét képező dokumentumok megvásárlásához 
1 000 000 Ft vételáron Horváth Lajostól, mint tulaj-
donostól. 

2. A vételár fedezetét a 2022. évi költségvetés K3 Dologi 
kiadások előirányzata biztosítja. 

3. A dokumentumok a Veresegyházi Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár Veresegyházi Helytörténeti Gyűjte-
ményben kerülnek elhelyezésre. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Horváth Lajossal kötendő adásvételi szerződés alá-
írására. 

 
157/2022.(V.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Pacsirta utca és a 

Mézesvölgyi iskola parkolója közötti szakasz útalap 
és járda építése” tárgyú vállalkozási szerződés meg-
kötéséhez a BLOGÉK Építő Kft-vel (székhely: 2112 
Veresegyház, Hajó u. 2.). 

2. A beruházás összege bruttó 21 744 432 Ft, melynek fe-
dezete a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
BLOGÉK Építő Kft-vel kötendő vállalkozási szerző-
dés aláírására. 

 
158/2022.(V.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Szent Imre utca 

és Sport utca átépítése” tárgyú vállalkozási szerző-
dés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 
Budapest, Üdülő út 19/b). 

2. A beruházás összege bruttó 27 876 028 Ft, melynek fe-
dezete a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Mo-
novia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 
159/2022.(V.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az „Álomhegyi tó 

partrendezési munkái” tárgyú vállalkozási szerző-
dés megkötéséhez a VERESGÉP Kft-vel (székhely: 
2112 Veresegyház, Hajó u. 13.). 

2. A beruházás becsült összege 46 594 850 Ft +áfa 
(FAD), +5% tartalékkerettel 2 329 742 Ft +áfa (FAD). 
A mindösszesen bruttó 62 134 232 Ft fedezete a 
2022. évi költségvetés beruházási előirányzata. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Ve-
resgép Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 
160/2022.(V.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja a Gazdasági Műszaki El-
látó Szervezet 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
161/2022.(V.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a termálvíz energetikai és egyéb 
célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól 
szóló 2021. évi beszámolót tudomásul veszi. 
 
162/2022.(VI.1.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 

Bizottság külsős tagjául Szilvási Sándort választja meg. 
2. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság lét-

száma 2022. június 1-jétől 7 főre változik. 
3. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy 

Szilvási Sándor eskütételéről gondoskodjon. 
4. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy Veresegy-

ház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) 
önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete szerinti bi-
zottsági létszám változtatásáról gondoskodjon. 

 
163/2022.(VI.1.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület tisztelegve a 100 éve született 

néhai köztársasági elnök előtt a Veresegyház 1466/2 

hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területet 2022. jú-
lius 1. napjától GÖNCZ ÁRPÁD TÉR-nek nevezi. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Veresegyház Város  
Jegyzőjét, hogy az új közterület elnevezést a közte-
rületek nevének nyilvántartásába jegyeztesse be, az 
elnevezésről a helyben szokásos módon tájékoztassa 
a lakosságot, illetve hivatalos úton értesítse az illeté-
kes katasztrófavédelmi és rendészeti szerveket, a Ma-
gyar Postát, valami a közüzemi szolgáltatókat. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Veres-
egyház Város Jegyzőjét, hogy az elnevezett közterü-
lettel határos ingatlanokra megfelelő házszámozást 
állapítson meg és bejegyzésüket a központi címnyil-
vántartásba vezettesse át.  

164/2022.(VI.1.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat ki-

zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/140/ 
A/12 hrsz-ú, 48,71 m2-es alapterületű, 728/10000 
eszmei hányadú, társasházi lakásingatlan értékesí-
téséhez 5 éves elidegenítési tilalom kikötésével ösz-
szesen 17 048 500 Ft vételáron, Sára Edit és Sinkó 
Levente, mint Vevők részére. Vevők a tehermentesí-
tett ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésé-
vel egy időben lépnek, Bérlő lakásbérleti szerződése 
addig az időpontig érvényben marad. 
Az önkormányzat a visszavásárlási jogát nem kí-
vánja gyakorolni, amennyiben az ingatlan megszer-
zése hitelezői igényből vagy bármilyen, az ingatlant 
terhelő végrehajtási eljárásból ered. 
Az önkormányzat ajánlati kötöttsége a jelen döntés 
meghozatalától számított 1 évig áll fenn. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására. Egyben felhívja a 
jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből keletkezett vál-
tozást a vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali 
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át. 

 
165/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület kinevezi 2022. szeptember 1. 

napjától 2027. augusztus 31. napjáig Pásztor Katalint 
a Kéz a Kézben Óvoda intézményvezetői feladatai-
nak ellátására. 

2. Pásztor Katalin illetménye – minden bérelemet fi-
gyelembe véve – bruttó 840 000 Ft/hó. 

 
167/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllő Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját. 

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

 
168/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Travill Invest Zrt-től 

10%-os mértékű ügyleti kamat mellett, 2022. 12. 31-i 
lejárattal felvett 700 millió Ft likvid kölcsön kamatá-
nak 2%-kal történő emeléséhez 2022. július 1-jétől. 

2. A Képviselő-testület a kamat emelésének évi 7 057 534 
Ft fedezetét az önkormányzat 2022. költségvetésben 
terveztett K3 Dologi kiadások előirányzat szabad ke-
rete terhére biztosítja. 

 
169/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellék-
letét képező Veresegyház Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját. 
 
170/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékle-
tét képező Veresegyház Turizmusfejlesztési Stratégiáját. 
 
171/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megismerte a Veresegyház Város 

településfejlesztési koncepció egyeztetési dokumen-

tációjában, a Veresegyház Város településszerkezeti 
terve, helyi építési szabályzata és sza  bályozási terve 
módosításának II. fázisú részdokumentációjában 
meghatározott, a partnerekkel, a partnerségi egyezte-
tésben rögzítettek szerinti, a 9. mellékletben megha-
tározott államigazgatási szervvel, az érintett területi, 
települési önkormányzattal való kötelező egyezteté-
seiről szóló iratokat és a Korm. rendelet 39.§ (1) be-
kezdése szerinti eltérő vélemények tisztázása érde - 
kében szükséges tárgyalás jegyzőkönyvét. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tervdoku-
mentációkban és a tervegyeztetési iratokban foglal-
takkal egyetért. Az elfogadott vélemények figyelem  - 
bevételével, azoknak megfelelően a tervdokumen-
tációkat módosítani szükséges. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a város telepü-
lésfejlesztési koncepciójának, továbbá településszer-
kezeti terve, helyi építési szabályzata és sza  bályozási 
terve dokumentumait, tervlapjait véglegesíteni kell. 

4. A Képviselő-testület hozzájárul a véglegesített Tele-
pülésszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a 
Szabályozási terv dokumentáció Állami Főépítész-
hez végleges szakmai véleményezésre történő meg-
küldéséhez.  

172/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a veresegyházi 8831/4 és 

8831/10 helyrajzi számú közterületet elnevezi Vak 
Bottyán utcának. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Veresegyház 
Város jegyzőjét, hogy a közterületek elnevezését a 
közterület nevek nyilvántartásába jegyeztesse be, az 
elnevezésről a helyben szokásos módon tájékoztassa 
a lakosságot, illetve hivatalos úton értesítse az illeté-
kes katasztrófavédelmi és rendvédelmi szerveket, a 
Magyar Postát, valamint a közüzemi szolgáltatókat. 

3. A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza Veres-
egyház Város jegyzőjét, hogy az elnevezett közterü-
letekkel határos ingatlanokra (építési telkekre) 
megfelelő házszámozást állapítson meg és bejegy-
zésüket a központi címnyilvántartásba vezettesse át.  

173/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a veresegyházi 8831/7 és 

8832/5 helyrajzi számú közterületet elnevezi Esze 
Tamás utcának. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Veresegyház 
Város jegyzőjét, hogy a közterületek elnevezését a 
közterület nevek nyilvántartásába jegyeztesse be, az 
elnevezésről a helyben szokásos módon tájékoztassa 
a lakosságot, illetve hivatalos úton értesítse az illeté-
kes katasztrófavédelmi és rendvédelmi szerveket, a 
Magyar Postát, valamint a közüzemi szolgáltatókat. 

3. A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza Veres-
egyház Város jegyzőjét, hogy az elnevezett közterü-
letekkel határos ingatlanokra (építési telkekre) 
megfelelő házszámozást állapítson meg és bejegy-
zésüket a központi címnyilvántartásba vezettesse át.  

174/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Ön-
kormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálko-
dási tervét.  
175/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Remigius Alapítvány (székhelye: 

2120 Dunakeszi, Jósika utca 25.) részére 290 000 Ft tá-
mogatást biztosít a nyári táboroztatás költségeihez. 

2. A támogatási összeg kifizetése a Művelődési, Ifjú-
sági és Sport Bizottság 2022. évre meghatározott ke-
retének terhére történik. .  

176/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Szinkópa Alapítvány (székhelye: 

2112 Veresegyház, Nap utca 14/A) részére 120 000 Ft 
támogatást biztosít a nyári táboroztatás költségeihez. 
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2. A támogatási összeg kifizetése a Művelődési, Ifjú-

sági és Sport Bizottság 2022. évre meghatározott ke-
retének terhére történik. 

 
177/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Patak utca (Kis-

rét utca és vasúti átjáró között) útszélesítési mun-
kái” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a 
Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel. 

2. A beruházás összege bruttó 27 295 475 Ft, melynek 
fedezete a 2022. évi költségvetés beruházási elő-
irányzat lekötetlen szabad kerete. 

 
178/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az új, 8 osztályos ál-

talános iskola (8831/3 hrsz-ú telekre) tervezési szer-
ződésének megkötéséhez a KVADRUM Építésziroda 
Kft-vel (székhely: 1034 Budapest, Makovecz Imre u. 
25., adószáma: 10398520-2-41). 

2. A képviselő-testület a tervezéshez szükséges bruttó 
43 180 000 Ft fedezetet a 2023. évi költségvetés ter-
hére biztosítja, amely összeget a 2023. évi költség-
vetés tervezésekor szükséges betervezni. 

 
179/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Dózsa György u. 

útalap, parkoló és járda építése” tárgyú vállalkozási 
szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (szék-
hely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b.). 

2. A beruházás összege bruttó 45 335 351 Ft, melynek 
fedezete a 2022. évi költségvetés beruházási elő-
irányzat lekötetlen szabad kerete. 

 
180/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/141 /A/6 
hrsz-ú, 49,01 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei há-
nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves 
elidegenítési tilalom kikötésével összesen 22 054 500 Ft 
vételáron, Andreas Friedrich Klötzer mint Vevő részére. 
Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes véte-
lár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti 
szerződése addig az időpontig érvényben marad. 
Az önkormányzat a visszavásárlási jogát nem kívánja 
gyakorolni, amennyiben az ingatlan megszerzése hite-
lezői igényből vagy bármilyen, az ingatlant terhelő vég-
rehajtási eljárásból ered. 
Az önkormányzat ajánlati kötöttsége a jelen döntés 
meghozatalától számított 1 évig áll fenn. 
 
181/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/150/ A/4 
hrsz-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei há-
nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves 
elidegenítési tilalom kikötésével összesen 21 928 500 Ft 
vételáron, Schmidt Natália mint Vevő részére. Vevő a te-
hermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfi-
zetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése 
addig az időpontig érvényben marad. 
Az önkormányzat a visszavásárlási jogát nem kívánja 
gyakorolni, amennyiben az ingatlan megszerzése hite-
lezői igényből vagy bármilyen, az ingatlant terhelő vég-
rehajtási eljárásból ered. 
Az önkormányzat ajánlati kötöttsége a jelen döntés 
meghozatalától számított 1 évig áll fenn. 
 
182/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja a Medveotthon és a Ve-
resegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Köz-
alapítvány 2021. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
183/2022.(VI.21.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2022. január 1. és 2022. március 
31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi ha-
tározatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 

184/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület - az előterjesztésben kifejtett in-

dokok alapján – részben elfogadja a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Kormánymegbízottja törvényességi 
felügyeleti jogkörben meghozott javaslatát tekintet-
tel arra a tényre, hogy a 2021. évi közmeghallgatást 
a kihirdetett veszélyhelyzet miatt online módon tar-
tottuk meg. 
A Képviselő-testület figyelemmel a javaslatban meg-
fogalmazottakra, már jelenleg és a jövőben is kie-
melt figyelmet fordít az ülésezési gyakorlat jogsza  - 
bályoknak megfelelő kialakítására, valamint a dön-
téshozatali eljárás szabályainak betartására. 

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 
a döntést és annak indokát a döntést követő 8 napon 
belül a Pest Megyei Kormányhivatallal ismertesse. 

 
185/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterü-
let 5721/2 hrsz-ú ingatlan  – HÉSZ térkép részlet és vál-
tozás vázrajz szerinti – telekalakításához, a Wesselényi 
és Nemzetőr utca sarkán található 46 m2-es sarokrész-
let, az 5704-es hrsz-ú kivett közúthoz való csatolásához. 
 
186/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja ér-
tékesíteni az 5721/2 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
18 870 000 Ft +áfa. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és hi-
vatalos Facebook oldalán jelentesse meg. 

3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és a 
szerződéskötés biztosításának lehetőségét az érté-
kelő bizottság javaslatának figyelembevételével álla-
pítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor Béla 
polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság el-
nöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke. 

 
187/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja ér-
tékesíteni az 5721/3 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
20 850 000 Ft +áfa. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és hi-
vatalos Facebook oldalán jelentesse meg. 

3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és a 
szerződéskötés biztosításának lehetőségét az érté-
kelő bizottság javaslatának figyelembevételével álla-
pítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor Béla 
polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság el-
nöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke. 

 
188/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja ér-
tékesíteni az 5721/4 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
23 790 000 Ft +áfa. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és hi-
vatalos Facebook oldalán jelentesse meg. 

3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és a 
szerződéskötés biztosításának lehetőségét az érté-

kelő bizottság javaslatának figyelembevételével álla-
pítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor Béla 
polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság el-
nöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke. 

 
189/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat ki-
zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/A/2 
hrsz-ú, 46,49 m2-es alapterületű, 58/1477 eszmei há-
nyadú, tehermentes társasházi lakásingatlan + P2 jelű 
parkolóhely értékesítéséhez összesen 16 271 500 Ft vé-
teláron Polónyi István és Polónyi Hajnalka, mint Vevők 
részére. Vevők az ingatlan birtokába a teljes vételár 
megfizetésével egy időben lépnek, Bérlő lakásbérleti 
szerződése addig az időpontig érvényben marad. A tel-
jes vételár fizetési határideje: 2022. október 31. 
 
190/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Jókai utca (Hrsz. 1524), mint 

helyi közút forgalmi rendjét az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 

• az utca a Huszár utca felől a Kálvin u. irányában egy-
irányú 

• az utcában a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h 
• a gépjárművek parkolása az utca páros oldalán fél-

tengellyel a járdán engedélyezett 
• az utca páratlan oldalán várakozni tilos 
• a Kálvin utca felől kihelyezendő behajtani tilos tábla 

alá kiegészítő tábla kerül az alábbi szöveggel: „Kivé-
tel mezőgazdasági vontató engedéllyel” 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Veresegyház 
Város Jegyzőjét, hogy a Jókai utca új forgalmi rend-
jéről a helyben szokásos módon tájékoztassa a la-
kosságot, illetve hivatalos úton értesítse az illetékes 
katasztrófavédelmi és rendészeti szerveket, vala-
mint az Országos Mentőszolgálatot. 

 
191/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Fő út 
(Temető u. és Budapesti út között) 0,4 kV-os elektro-
mos hálózat kiváltása földkábelre” tárgyú vállalkozási 
szerződés megkötéséhez a JUKO Építőipari és Szolgál-
tató Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Lévai u. 46.). 
A beruházás összege bruttó 17 587 081 Ft, melynek fe-
dezete a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.  
 
192/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Fő út 
(Temető u. és Budapesti út között) 0,4 kV-os elektro-
mos hálózat kiváltáshoz kapcsolódó fogyasztói csatla-
kozók átalakítása” tárgyú vállalkozási szerződés 
megkötéséhez a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft-vel 
(székhely: 2112 Veresegyház, Lévai u. 46.). 
A beruházás összege bruttó 19 499 657 Ft, melynek fe-
dezete a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.  
 
193/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Schulek Frigyes utca 
útalap építési munkái” tárgyú vállalkozási szerződés 
megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Buda-
pest, Üdülő út 19/B). 
A beruházás összege bruttó 22 641 988 Ft, melynek fe-
dezete 2023. évi költségvetés. 
 
194/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Lajta Béla utca 
(Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz) úta-
lap építési munkái” tárgyú vállalkozási szerződés meg-
kötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, 
Üdülő út 19/B). 
A beruházás összege bruttó 12 774 080 Ft, melynek fe-
dezete 2023. évi költségvetés.  
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195/2022.(VII.7.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Kós Károly utca 
(Lechner Ö. u. és Schulek F. u. közötti szakasz) útalap 
építési munkái” tárgyú vállalkozási szerződés megkö-
téséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, 
Üdülő út 19/b.). 
A beruházás összege bruttó 22 476 317 Ft, melynek fe-
dezete 2023. évi költségvetés.  
 
196/2022.(VII.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Veresegyház belterület 
5785/139/A /2 hrsz-ú, természetben a 2112 Veresegy-
ház, Kertész utca 1. földszint 2. szám alatti önkormány-
zati lakás értékesítésére vonatkozó 127/2022.(V.3.) Kt. 
határozatát visszavonja. A lakásbérleti szerződést szer-
ződésszegés miatt Veresegyház Város Önkormányzata 
2022. augusztus 31. napjára felmondta. 

197/2022.(VII.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterü-
let 9589/1 hrsz-ú ipari telek megosztással történő te-
lekalakításához. 
 
198/2022.(VII.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja ér-
tékesíteni a 9589/1 hrsz-ú ingatlanból telekmegosz-
tással kialakuló sarki, 3000 m2-es telkét. Minimum 
ár 90 000 000 Ft +áfa. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és hi-
vatalos Facebook oldalán jelentesse meg. 

3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és a 

szerződéskötés biztosításának lehetőségét az érté-
kelő bizottság javaslatának figyelembevételével álla-
pítja meg. 

A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor Béla 
polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság el-
nöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbizton-
sági Bizottság elnöke. 
 
199/2022.(VII.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési évben a 

Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-től 50 000 000, Ft 
likvid kölcsön felvételéről dönt. A kölcsön kamat-
mentes, egyéb díj, járulék nem kerül felszámításra. 

2. Visszafizetési határidő: 2022. szeptember 30. 
3. Fedezete: az önkormányzat 2022. szeptember 15-i 

esedékességű adóbevétele.

MESELIGET 
VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDÉJE 

ÁLLÁST HIRDET  
1 FŐ TECHNIKAI ELLÁTÁST 

SEGÍTŐ MUNKATÁRS   
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

  
A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony  
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: teljes munkaidő  
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 34-36. 
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ 
LÉNYEGES FELADATOK: bölcsődei helyiségek tisztántartása 
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.  
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
•  8 általános iskolai végzettség,  
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK: 
szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítvány másolat 
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: a munkakör legkoráb-
ban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.  
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. augusztus 31. 

A pályázatot Vigh Eleonóra intézményvezető részére, 
a bolcsodevezeto@veresegyhaz.hu e-mail címre kérem eljuttatni.

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK 
TÉTELES ADÓJA MEGSZŰNÉSÉVEL  

ÉS A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJÁNAK 
LÉTREJÖTTÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓKÖVETKEZMÉNYEKRŐL 
  

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-
jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). Ez a Tájékoztató e 
változást és annak iparűzési adókövetkezményeit mutatja be.  
 
1. A változások lényege  
A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adó-
járól és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény sze-
rinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint 
adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva 
– megszűnik.  
A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparű-
zési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új KATA”) ha-
tálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe. 
 

A tájékoztató lapzárta után érkezett, ezért a teljes cikk 
Veresegyház hivatalos honlapján a nyitó oldalon olvasható. 

Elhunyt 

TÖRÖK PÉTER 
Prima Primissima, Europa Nostra és Ybl Miklós-díjas táj- és környezetépítész. 

 
Nevéhez fűződik a Szentlélek tér és környezetének kialakítása, 

az Anya szobor (II. Világháborús emlékmű) körüli 
városi zöldterület létrejötte. 

 
Emlékét veresegyházi alkotásán keresztül is megőrizzük!
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TÁJÉKOZTATÁS 
A háztartásokban összegyűlő veszélyes hulladékok kezelése 

és elhelyezése nagy problémát okoz a lakosság körében, 
ennek megoldására a veresegyházi illetőségű magánszemélyek számára 
 
VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTŐ 

NAPOT SZERVEZÜNK  

2022. SZEPTEMBER 17-ÉN 
8–12 ÓRA KÖZÖTT 

A VERESEGYHÁZ, AUTÓBUSZ-FORDULÓ 
MÖGÖTTI PARKOLÓBAN (FŐ ÚT 156. MÖGÖTT.) 
 
LEADHATÓ VESZÉLYES HULLADÉKOK: 
• festékek, festékesdobozok, hígítószerek, oldószerek és ezek-

kel szennyezett textíliák, fóliák 
• olaj maradékok, olajos dobozok, olajjal szennyezett textíliák, fóliák 
• növényvédőszer maradék,  
• gyógyszer hulladék, 
• szárazelem, akkumulátor  
• szórófejes, hajtógázás palackok 
• fáradt olaj, használt sütőolaj 
• fénycsövek, fényforrások 
• irodai hulladék (festékpatron, toner) 
• mosószer maradék 
 
NEM ADHATÓ LE hungarocell szigetelőanyag, üveggyapot, sík 
vagy hullám pala, zsindely, gumiabroncs illetve egyéb a fenti 
felsorolásban nem szereplő hulladék. A hulladék elszállítását 
végző engedéllyel rendelkező vállalkozás csak a listában szereplő 
hulladékokat veszi át. Egyéb hulladékok nem tehetők le, az átvé-
telt a helyszínen megtagadhatja! 

Kérjük, lakcímkártyáját hozza magával! 

A GAMESZ telephelyén lévő hulladékudvaron 
(Veresegyház, Sport utca 4.) 

az alábbi hulladékok év közben is folyamatosan leadhatók.  
 
Díjmentesen: 
• elektronikai hulladékok,  
• PET palack,  
• papír, tejes- és üdítős doboz,  
• háztartási üveg (kivéve síküveg), 
• használt, ronggyá vált ruhanemű, textil, 
• használt sütőolaj 
 
DÍJ ELLENÉBEN: személygépjármű gumiabroncs, 

inert építési törmelék, és az egyéb háztartási lom. 

Várjuk a Tisztelt Lakosokat!

 
 
 
 

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET 
VERESEGYHÁZ 

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

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet – Veresegyház 
KONYHALÁNY   

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 
 
 
A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony  
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: teljes munkaidő  
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 77-79.  
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES 
FELADATOK: a munkaköri leírásban foglaltak alapján.  
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: az illetmény megállapítására és a juttatá-

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

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
• általános iskolai végzettség 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet  
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK: iskolai 

bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány nyertes pályázat esetén.  
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: a munkakör a pályáza-

tok elbírálását követően azonnal betölthető.  
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. október 7. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Fogarasi Tünde élelmezésvezető nyújt, a 06 20 920 4449-os 
telefonszámon.  
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
• Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szervezet – Veresegyház címére történő megküldésével 
(2112 Veresegyház, Sport u 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a munkakör megnevezését: konyhalány. 

• Elektronikus úton Csernákné Szoboszlai Szilvia részére 
a szoboszlai.szilvia@veresegyhaz.hu e-mail címen keresztül 

• Személyesen: GAMESZ Munkaügy, Csernákné Szoboszlai 
Szilvia munkaügyi vezető, Pest megye, 2112 Veresegyház, 
Sport utca 4.  

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. október 14.  
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE, IDEJE: 
www.gamesz.veresegyhaz.hu  
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Közélet
VERESEGYHÁZ KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

Negyedik alkalommal rendezte meg katonai 
hagyományőrző napját és huszártalálkozóját 
július 9-én a Vastag András vezette Veresegy-
ház Katonai Hagyományőrző Egyesület. A szik-
rázóan napsütéses időben a Bokréta utcai 
lovasdombon az érdeklődők láthattak rendkí-
vül látványos íjász, humoros gulyás-szürke-
marha bemutatót és színpompás katonai fel  - 
vonulást. A leglátványosabb programnak szá-
mított a kuruc-labanc és az 1848-as csatajele-
net, de volt gyerekcsata, huszár akadály pályás 
lovasverseny, továbbá autentikus népzene (itt 
külön kiemelnénk a tekerőlant bemutatót!) és 
kirakodóvásár is. Remek rendez vényen sikerült 
megidézni a magyar múlt katonai hagyomá-
nyait. A napot az esti tábortűz mellett jókedvű 
nótázás és közös táncház zárta.

KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP

SZEPTEMBER 17-18. 10–18 óráig 
 

A Városi Múzeumban (Szentlélek tér 5.): 
Veres régen… és még régebben című időszaki kiállítás. 

Régészeti feltárások a Szent Erzsébet templomban (helyszíni vezetéssel). 
• 

A Magyar Kincsek Portáján (Fő út 116): 
Kiállítás Endresz György, az első magyar óceánrepülő pilóta életéről.

G. Ujvári Imre gépszerelő, a ma már régiségnek 
számító munkagéppel az 1950-es években

MÚLTIDÉZŐ • SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

HIPERAKTIVITÁS, FIGYELEMZAVAR: 
pszichiátriai betegségek-e valójában?  

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud odafigyelni az órán? Ma-
gatartásával bomlasztja az osztály rendjét? 
Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szembesül, 
amikor kiderül, hogy gyermekével gond van az iskolában. Ilyenkor 
aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres megoldást a prob-
lémára, vagy másik iskolába viszi a gyereket, vagy a hivatalos szak-
emberekre bízza a dolgot. 
Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, ellenérzés fo-
galmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha ugyanis a gyermek pszi-
chiáterhez kerül, könnyen kaphat olyan diagnózist, amelyre gyógy-
szerszedést írnak elő. A szülőknek azonban két dologról rendsze-
rint nincs tudomásuk: 
– A „hiperaktivitás”, „figyelemzavar” és hasonló gyermekpszichiátriai 
diagnózisok kizárólag a tünetek alapján címkézik fel a gyermeket, 
és nem visznek közelebb az okok feltárásához – pedig ezeknek a tü-
neteknek számos kiváltó oka lehet. Olyan ez, mintha a lázat tekin-
tenénk betegségnek, és csupán azt próbálnánk kezelni anélkül, hogy 
a láz okát felkutatnánk. 
– Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek” valójában tudatmódosí-
tó szerek, olyan anyagok, amelyek sokkal közelebb állnak a dro-
gokhoz, mint a gyógyszerekhez. E szerek csupán arra alkalmasak, 
hogy elfedjék a gyermek kellemetlen tüneteit. Számos szülő be-
számolt róla, hogy a szer beadása után gyermeke „zombiként” vi-
selkedik, kitágult pupillákkal néz maga elé, mintha ott sem lenne. 
Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy a gyermek tüneteit elnyomják, 
de a megoldáshoz nem visznek közelebb, ráadásul számos nagyon 
kellemetlen, sőt veszélyes mellékhatással nehezíthetik a gyermek 
boldogulását. 
Ebben a témában segít eligazodni a szülőknek, pedagógusoknak és 
más érdeklődőknek az az ingyenes kiadvány, amelyet az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány jelentetett meg közszolgálati 
céllal. Az informatív anyagban nemcsak arról esik szó, pontosan mi-
lyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai diagnózis és a felírt gyógy-
szer, de megoldási javaslatokat is nyújt a szülőknek: merre keres-
sék a valódi okot, a valódi megoldást gyermekük számára. 
A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve letölthető az ala-
pítvány weboldaláról: www.emberijogok.hu/adhd

Fotók: feketebalazs.hu
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Milyen családi háttérrel került a pályára? 
Édesapám műanyag feldolgozó kisiparos volt, 
aki későn, 50 évesen nősült. Édesanyámmal 
kötött házasságából öt gyermek született. 
Apám 80 éves korában hunyt el, addigra min-
den gyermekének diplomát adott a kezébe. 
Hárman a fiútestvéreimmel a Pannonhalmi 
Bencés Gim náziumban végeztünk. Egész éle -
temre meghatározóak voltak azok az évek: 
adta a vallást, erkölcsi tartást és vezérfonalat 
az élethez. Diplomata szerettem volna lenni.  
Oroszt és németet tanultunk a gimnáziumban. 
Később angolul, franciául és spanyolul is ta-
nultam. Az érettségi után a Közgazdaság tudo - 
mányi Egyetemen nemzetközi szakon szeret-
tem volna továbbtanulni, de a „megfeleltek 
nagy száma miatt, helyhiányra hivatkozva két 
alkalommal is elutasítottak, noha közel maxi-
mális pontszámot értem el a felvételiken. 1973-
ban jelentkeztem a Vendéglátóipari Főiskola 
nappali tago zatára. A pannonhalmi érettségim 
miatt ide is csak annak esti tagozatára nyertem 
felvételt, amit 1979-ben sikeresen befejeztem. 
A vendéglátás azonban rövidre sikeredett az 
életemben. 
Miért? Mesélne a pályájának legfőbb állomá-
sairól? 
Az V. kerületi Vendéglátóipari Vállalatnál 
kezdtem dolgozni, ahol megismerkedtem 
Tóth Ágnessel, akivel 45 éve vagyunk háza-
sok. Feleségem végig nyugodt háttért biztosí-
tott a munkámhoz, nélküle a pályám nem lett 
volna ilyen sikeres. Tekintve, hogy egy mun-
kahelyen nem dolgozhattunk, így átkerültem 
1977–1999 között az Országos Testnevelési és 
Sporthivatal kötelékébe, ahol protokollfőnök-
ként dolgoztam. 1999 és 2002 között az Ifjú-
sági és Sportminisztérium Nemzetközi Kap - 
csolatok Főosztályát vezettem.  

Milyen a viszonya a sporthoz?  
Zuglóban Székely Éva néni volt az úszóedzőm, 
akkoriban együtt úsztam a lányával, Gyarmati 
Andreával. 1967-ben Gyarmati Dezső megta-
lált és elhívott vízipólózni. Tekintve, hogy fel-
vettek Pannonhalmára, így a póló abbamaradt 
mielőtt valóban elkezdődött volna. A sors ér-
dekessége, hogy a Gyarmati család harmadik 
generációjának, Andrea fiának, már én segít-
hettem az Universiadékon.  
Hogy definiálná a sportdiplomáciát?  
Szakdiplomácia, amelynek feladata egy ország 
külpolitikai céljainak elősegítése a sport sajátos 
eszközeivel. Például, ha két országnak konflik-

tusa támad egymással, szinte mindig a kultúra 
és a sport teszi meg az első lépéseket a kapcso-
latok rendezésének irányába. 
Hogy válik valaki sportdiplomatává? 
Kétféle módon. Egyrészt vannak olyan nyelve-
ket beszélő sportolók, akik pályafutásuk végén 
erre a pályára lépnek, hiszen ismerik őket a 
hazai és nemzetközi szövetségekben. Nem kell 
feltétlen olimpiai bajnoknak lenni ahhoz, hogy 
valaki sikereket érjen el ezen a pályán. Példa-
ként említem Kamuti Jenő barátomat, aki a 
Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke. Jártas-
nak kell lenni a protokollban és némi elszánt-
ság is szükségeltetik. Nem árt egy csepp humor 
sem. A másik út, amikor politikusok lépnek 
erre a pályára. A diplomácia a kölcsönösségen, 
a bizalmon és a megbízhatóságon alapszik. 
Milyen a jó sportdiplomata? 
A sportot, vagy sportágát szerető, széles látó-
körű, elkötelezett, nyelveket beszélő, könnyen 
kapcsolatot teremtő társasági ember. 
Mi a kedvenc sportága? 
Minden sport érdekel. A kosárlabdát, az úszást 
és az atlétikát szeretem leginkább.  
Milyen nagy nevű sportemberekkel állt kap-
csolatban?  
Csak a vívást említve két-három vívónemze-
déket ismerhettem meg. Szerettem a társasá-
gukat. Bay Béla bácsi vívóedző és Nedeczky 
László tisztességes úriemberek voltak. Kárpáti 
Ruditól Nébald Gyuriig, Elek Csibikétől Szász 
Emeséig szinte minden olimpikonnal kapcso-
latban voltam.  
Nagyobb szerepe van-e a sportdiplomáciának 
a pontozásos sportágakban, mint a teljesít-
ményorientáltakban? 
Egyértelműen igen.  
Hol tudja továbbadni több évtizedes tudását?  
Több egyetemen oktatok: A Széchenyi Ist-
ván, a Kodolányi János és a Budapesti Met-
ropolitan Egyetemeken sportdiplomáciát és 
sportprotokollt. Diákjaim szeretik az életem-
ből hozott példáimat. 
Arra is volt példa, hogy felkérték, hogy dol-
gozzon külföldön. Itthon maradt. Miért? 
Az egyik a Váci utcai Adidas bolt 1987-es nyi-
tásához kapcsolódik, amikor hazánkba érke-
zett Horst Dassler, a cég egyik névadó tulaj - 
donosa. Díszvacsorát adott a Gundelben a ma-
gyar sportszövetségek elnökei részére. Úgy ál-
lítottam össze az étrendet, hogy a fogásokban 
a márkajelzés és a német nemzeti lobogó szí-
nei is megjelentek. Ez a figyelmesség annyira 
nagy tetszést aratott, hogy arra kért, hogy szék-
helyemet helyezzem át Németországba Her-
zogenaurachba. Hasonló felkérést kaptam a 
Szaúd-arábiai Olimpiai Bizottság főtitkárától és 

ARCOK A VÁROSBÓL • KARGER KOCSIS LÁSZLÓ SPORTDIPLOMATA „Mint egy Russzó Ermenonvillében, 
Ember és polgár leszek.” 
(Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi ekhóhoz) 

Karger Kocsis László és felesége 
bugás hortenziájukkal

A NEVES SPORTDIPLOMATA, 
AKI ROUSSEAU ARCADIÁJÁT 

VERESEGYHÁZON TALÁLTA MEG 
 
A szokásos délutáni sétánk alkalmával a tópart közelében megakadt a szemem egy modern, igé-
nyes házon és annak gyönyörűen ápolt kertjén. Egy kis táblácskán latin idézet: „Et in Arcadia 
ego” („Én is Árkádiában vagyok”). Ezt szimbólumként használták a művészek a békesség, a 
szeretet és a boldogság érzésére, olyan álomra, amelyből nem akarunk felébrendni. Kiváncsi let-
tem a művelt tulajdonosra, aki Rousseau Arcádiáját Veresegyházon találta meg. Kiderült, hogy 
a kedves, közvetlen embernek nem csak a kertje, hanem a pályája is nagyon érdekes. Így is-
merkedtem meg Karger Kocsis László sportdiplomatával, protokollfőnökkel, tanárral és kedves 
feleségével, Ágival. Ő volt az állami sportirányítás protokollfőnöke 40 évig. Hét olimpia, 27 Uni-
versiade  és több, mint 40 hazai rendezésű világ- és Európa-bajnokság szervezésében vett ak-
tívan részt. Tizenkét éven át a Magyar Olimpiai Bizottság protokoll vezetője volt, 2009-től kilenc 
évig a Nemzetközi Ceremónia és Protokoll Szövetség alelnöki tisztét is ellátta. Számos állami ki-
tüntetés tulajdonosa. Megtisztelő volt számomra, hogy beszélgethettem vele.

Fotók: Rimai S. Éva
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Peter Tallbergtől, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság finn tagjától is. Ezek 
jóleső felkérések voltak, de maradtam a magyar sport szolgálatában. 
Csanádi Árpád és Buda István vezetőim is tiltakoztak a távozásom gon-
dolata ellen. 
Melyik ország volt az Ön számára a legérdekesebb?  
Több mint száz országot bejártam és ahova utaztam, abból mindig fel-
készültem és felkészítettem a kiutazó küldöttséget is. Talán hihetetlen, 
de sokszor nemcsak a szavakra, a kézmozdulatokra is figyelni kell, 
mert félreértést okozhatnak. Nekem a legérdekesebb országok Peru és 
Bolívia, valamint az ázsiai országok voltak. Szerencsésnek tartom 
magam, hogy sokat láthattam a világ országaiból és a kultúrájukból is 
sokat tapasztalhattam. 
Mit tekint a legnagyobb szakmai sikerének a pályáján? 
1979-ben az Öttusa Világbajnokságra érkezett a NOB akkori elnöke, Lord 
Killanin, akitől személyes köszönőlevelet kaptam a munkámért. Ezt a mai 
napig őrzöm. Tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy a főnökeim felfi-
gyeltek a munkámra és innentől kezdve minden lényeges tanácskozáson 
jelen kellett lennem. Fontos volt számomra még az 1995. évi NOB ülés si-
keres levezénylése, amelyen többszáz résztvevő volt. Ez az ülés diplomá-
ciai szempontból komoly szervezőmunkát igényelt, mert a résztvevők 
közül a magas rangúakat udvariassági látogatásokra kellett kísérni a köz-
társasági elnökhöz, a miniszterelnökhöz, vagy a külügyminiszterhez. 
Mennyire tartana reálisnak egy olimpia rendezését hazánkban? 
Önző, szigorúan saját pályafutásomat illetően persze az lett volna szép, 
ha egy hazai rendezésű olimpia protokollfőnökeként fejezhettem volna 
be a karrieremet. De maradjunk a realitások talaján. Szerintem egy 
olimpiát akkor kell rendezni, ha a rendezési szándékban társadalmi 
konszenzus van. Persze mondhatjuk, hogy eddigi olimpiai sikereink 
„feljogosítanak” minket a rendezésre. Az olimpiai eszmét tekintve 
azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy például Afrika sem ren-
dezett még olimpiát, vagy mondjuk Észak és Dél-Korea egyesülése és 
így Szöul és Phenjan közös rendezése is megelőzne bennünket. Jelen-
leg 2040 előtt nem látok reális esélyt hazai olimpiára. 
Miért éppen Veresegyházat választotta lakhelyül?  
Nyugdíjazásom után Budapest közelében kerestünk egy helyet, ahol ter-
mészet közelben lehetünk. Így találtunk egy kis telket Veresegyházon, ahol 
felépítettük a házunkat és az édenkertünket is megvalósítottuk.  Azt hiszem 
ez jól sikerült: Kisák Péter főkertész úr elismerését is megkaptuk. Egy kínai 
dísz som a kedvencem, amely, ha virágzik, olyan mintha 2000 lepke üldö-
gélne az ágain. A termése meg a licsire hasonlít és ehető, bár kissé fanyar. 
Milyen tervei vannak még? 
Vannak olyan sportesemények, amelyek megszervezésében még segítek. 
Tagja vagyok a Magyar Olimpiai Bizottság Hagyományőrző Bizottságának. 
Nagy gyűjteményem van olimpiai jelvényekből. Célom minden napban 
megtalálni a szépséget. Egészséges életet élni, látni felcseperedni az uno-
kánkat. Tiszta szív és töretlen víg kedély – ez a legfontosabb az életben. 

RIMAI S. ÉVA 
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Az üveg, így az ablakok, többemeletes iroda-
házak felülete is, két olyan tulajdonsággal ren-
delkezik, amely miatt a madarak számára 
halálos veszélyt jelent – tudtuk meg Orbán Zol-
tántól, a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (MME) sajtószóvivőjétől. Az 
egyik az átlátszóság, a másik a tükröződés. Az 
első esetben merőlegesen nézve a víztiszta 
üveg, főleg ha mögötte egy másik ablakon ke-
resztül át lehet látni a házon, szabad átrepü-
lésre alkalmas képet mutat a madaraknak. Ha 
nem tanulták meg felismerni az üveget, teljes 
sebességgel nekirepülnek, és az esetek nagy ré-
szében halálos sérülést szenvednek. A másik 
veszély a bizonyos szögből szemlélve vissza-
tükröződő üveg, amely a környezetet, ágakat, 
lombokat, ez által szabad röpfolyósó és búvó-
hely délibábját mutatja. Az eredmény ugyanaz: 
teljes sebességgel való ütközés és agyrázkódás, 
nyakcsigolya- vagy koponyacsonttörés. 

Sajnos a gyakori és helyenként akár nagy-
mértékű madárhullás ellenére – ami a termé-
szetvédelmi és állatvédelmi törvények ren - 
delkezéseivel is ellentétesnek tekinthető – a 
nagy kockázatú, egybefüggő üveghomlokza-
tokkal, üvegfalakkal rendelkező épületek álta-
lában gond nélkül megkapják a kivitelezési és 
működési engedélyt. A legveszélyesebb ma-
dárcsapda-helyek a zöldövezeti, üvegfalú épü-
letek, melyekben a világítás még plusz vonz - 
erőt jelent a tavasszal-ősszel vonuló madarak 
számára. Míg a balesetet szemtanúként átélő 
fajtársaknak esélye nyílik megtanulni más 
kárán az ablak veszélyét, a vonuló madarak 
számára ez sem adatik meg. Így egy kockáza-
tosabb épületnél éves szinten akár több száz is 
életét veszítheti vagy súlyos sérülést szenved-
het. A túlélési esélyt a kár haszonélvezői – a 
ragadozómadarak, rókák, nyestek, sünök, ku-
tyák, macskák, és még hosszan sorolhatnánk 
– a „bejáratott” helyen tovább csökkenthetik, 
mivel a potyazsákmányra számítva gyakran 
látogatnak el ide.  

De mit tehetünk a madarak védelméért? 
Ha jelezni szeretnénk gyakori madárpusztu-
lást, akkor a megyei kormányhivatal Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát 
keressük meg – lehetőleg írásban. A pontos 
helyszínt, az időpontot és a tapasztalt jelen-

séget kell megadni például e-mailben, hasz-
nos, ha fotókat is tudunk mellékelni az el-
hullott madarakról. A hivatal jár el az 
ügyben, illetve kötelezheti az épület fenntar-
tóját a károkozás beszüntetésére. 

A madarak védelmében több megoldást is 
alkalmazhatunk, az első a szúnyogháló elhe-
lyezése. Ez nemcsak az ütközéses madárel-
hullás és -sérülés problémáját szünteti meg, de 
a rovaroktól is véd. A másik lehetőség az üveg 
fóliával vagy matricacsíkokkal való takarása, 
az üvegfelület csökkentése. A „rémzsinór” al-
kalmazása szintén hasznos megoldás lehet, 
bár nem a legdekoratívabb, viszont a csíkok-
kal, mozgó, zörgő nejlonszalagokkal való meg-
jelölés, takarás a madár számára észlelhetővé 
teszi az ablakot. A harmadik megoldás, ame-
lyet a leggyakrabban láthatunk, a madárszilu-
ett matrica elhelyezése: ám ez megfelelő 
méretű és formájú kell legyen, különben nem-
hogy segít, még árt is a madaraknak (lásd ke-
retes írásunkat!). Ezt kiegészíthetjük a raga  - 
dozómadarakra emlékeztető rémszemekkel is.  
Végül a legdrágább, de a legjobb megoldás a 
madarak és az emberek számára is, az ORNI-
LUX névre hallgató madárvédő üveg, amely 
csak UV-fényben látható rácsszerkezetet rejt. 
Ez az emberi szem számára láthatatlan, míg a 
madaraknak áthatolhatatlan felületet mutat, 
így nem repülnek neki.  

LAMOS EDIT 

A MADARAK VÉDELME

MADARAT FORMÁJÁRÓL  
A sok helyen látott fekete madársziluett 
matrica sajnos nem feltétlenül riasztja el 
a madarakat az üvegfelülettől. Akkor al-
kalmazható sikeresen, ha ragadozómadár 
– például héja, karvaly, sólyom – sziluett-
jére emlékeztet. Vagyis nyak nélküli kis 
fej, rövid csőr, elöl lévő kerek vagy hegyes 
végű szárny, hosszú és keskeny farok jel-
lemzi a formát. Ezzel ellentétben a hosz-
szú nyak, hátul lévő kerek szárny, rövid 
farok a veszélyt nem jelentő szárnyasok, 
például récék, libák, hattyúk jellemzője. 
Nagyon fontos a madarak számára a 
forma mellett a méret is, a ragadozóma-
dár alak csak akkor ijesztő számukra, ha 
nem túl kicsi, vagyis nem távoli képet 
mutat. A matricákat kiegészíthetjük akár 
magunk gyártotta, akár az mme.hu olda-
láról letölthető rémszemekkel is, ami az 
elrettentő hatást, ezáltal az üvegtől tar-
tózkodást fokozza. 

AZ ÜVEGHEGYEN TÚL 
Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket egy sajnálatos eseményre: sorra hullanak el a ma-
darak a nagy üvegfelületek miatt, de akár a családi házak ablakainál is Veresegyházon 
és országszerte is. Fontos leszögezni, hogy a Veresegyházon, különösen a MÁV megál-
lóinknál tapasztalt „vizuális környezetszennyezésnek” nevezett probléma országosan, 
sőt más földrészeken is ismert jelenség, de szerencsére a megoldás is mindenütt alkal-
mazható. A közhasznú témafelvetésnek és a lehetséges megoldásoknak igyekeztünk 
cikkünkben utánajárni. 

Veszélyes üvegfal „madárbiztosra” fóliázva

Továbbra is veszélyes irodaház, túl kicsi 
madársziluettel

Fotók: mme.hu – Orbán Zoltán
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A jótállásra vonatkozó keretszabályokat a Pol-
gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(röviden: Ptk.) tartalmazza. [Ptk. 6:171.§ – 
6:173. §] Jogszabályban így nem szerepel, de a 
mindennapi életben elterjedt, hogy a jótállás he-
lyett a garancia kifejezést használjuk. Az elne-
vezés onnan származik, hogy az eladó, a 
for  galomba hozó garantálja az általa eladott ter-
mék hibátlanságát a jótállás időtartama alatt. Ha 
a termék a jótállási idő alatt meghibásodik, az 
eladó köteles helytállni a hibás teljesítésért lép-
csőzetesen, azaz kijavítással, cserével, árenged-
ménnyel, végül a vételár visszatérítésével. Ha az 
eladó a vásárlói reklamációt vitatja, neki kell bi-
zonyítani, hogy a hiba oka a teljesítés (vásárlás) 
után keletkezett. A forgalmazó vállalkozások ál-
talában szakértői véleménnyel bizonyítanak. A 
szerző alternatív vitarendezési tapasztalatai 
szerint a műszaki termékekre és a lábbelikre vo-
natkozó vásárlói panaszok érintik jellemzően a 
jótállási igény érvényesítését. A jótállás jogsza-
bályban meghatározott termékekre és időtar-
tamra kötelező, de lehet önkéntes is, ez a 
kötelezőnél hosszabb időre szól, melyet egyes 
gyártók a forgalmazón keresztül nyújtják a vá-
sárlóknak. Így fordulhat elő, hogy a vásárló a 
kötelező jótállási időn kívül további, akár egy-
két évvel is meghosszabbított garanciát kap a 
kereskedőtől. 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonat-
kozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet tartalmazza a részletesebb elő-
írásokat. Ingyenesen elérhető a Nemzeti Jog-
szabálytárban, https://njt.hu A jogszabály a 
fogyasztók számára kedvező szabályokat tar-
talmaz 2021. január 1-től. A jogalkotó a jogsza-
bály mellékletében meghatározott fogyasztási 
cikkek eladási árától függően, sávos rendszer-
ben állapította meg a kötelező jótállás időtarta-
mát a következők szerint; 
• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg 

nem haladó eladási ár esetén egy év, 
• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forin-

tot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 
• 250 000 forint eladási ár felett három év. 

A jótállási határidők elmulasztása jogvesztés-
sel jár, de a fogyasztási cikk kijavítása esetén a 
jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra 
átadás napjától kezdődően azzal az idővel, amely 
alatt a fogyasztó (vásárló) a fogyasztási cikket a 
hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fo-
gyasztó részére történő átadása vagy az üzembe 
helyezése napjával kezdődik. Ez a lehetőség sem 
végtelen. Ha a fogyasztási cikket az átadástól 

számított hat hónapon túl helyezték üzembe, 
akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fo-
gyasztási cikk átadásának napja. A gyakorlatban 
előfordult esetben a fogyasztó kazáncserét ter-
vezett megvalósítani a következő évben a fűtési 
időszakot követően. Adódott azonban számára 
az eladási árat illetően nagyon kedvezőnek vélt 
lehetőség, így a tervezett kivitelezést megelő-
zően egy évvel megvásárolta a kazánt, melynek 
üzembe helyezése csak egy év múlva valósult 
meg. A jogesetben érintett vásárló számára a ka-
zánra vonatkozóan jelentősen lecsökkent a jót-
állási időszak. Megtörténhet olyan eset, amikor 
a jótállási igény érvényesítése az egyébként nor-
mális időszak lejárta előtti hetekben, napokban 
lesz aktuális, de az idő előtti vásárlás miatt a ja-
vítás már fizetőssé válik. A vásárló döntése koc-
kázatot jelent, ugyanis még új gyártmány 
esetében sem lehet kizárni a bonyolult műszaki 
termékek váratlan meghibásodását. Érdemes 
tehát a jótállást választani, különösen, ha az 
előttünk álló két-három évre vonatkozik. 

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel ér-
vényesíthetők. A vállalkozás a jótállási jegyet 
papíron vagy elektronikus megküldéssel (e-
mail) illetve letöltés formájában is átadhatja a 
fogyasztó részére. A fogyasztónak elektroniku-
san átadott számla jótállási jegyként csak akkor 
fogadható el, ha tartalma megfelel a jótállási 
jegyre vonatkozó előírásoknak is. A fogyasztó a 
kijavítás iránti igényét választása szerint a vál-
lalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fi-
óktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen 
feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is ér-
vényesítheti. 

Ha a fogyasztási cikk első alkalommal történő 
javítása során a vállalkozás részéről megállapí-
tást nyer, hogy a termék nem javítható, a vállal-
kozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon 
belül kicserélni. Új szabály, ha a fogyasztási 
cikk három alkalommal történő kijavítást köve-
tően ismét meghibásodik, a vállalkozás köteles 
a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicse-
rélni. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerző-
dés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye 
a teljesítés időpontjától számított két év alatt 
évül el. 

Ha a felek szerződés alapján kölcsönös szol-
gáltatásokkal tartoznak egymásnak, a kötele-
zettet a kellékszavatosság terheli. Hibás telje - 
sítésért kellékszavatossági igény alapján a jogo-
sult választása szerint kijavítást vagy kicserélést 
vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítá - sát 
igényelheti vagy a szerződéstől elállhat. Jelen-
téktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  

A jótállás és a szavatosság közötti különbség 
az alternatív jogszolgáltatás során is vita for-
rása, több értelmezés is elterjedt. Gyakorlatias 
magyarázatot érdemes megjegyezni; jótállás 
esetében az eladó bizonyít a fenti első bekezdés 
szerint, szavatossági igény érvényesítéséhez a 
fogyasztó bizonyítja, hogy a hiba oka már a vá-
sárláskor megvolt, de az csak az idő múlásával 
és a használat során vált felismerhetővé. A je-
lenséget a joggyakorlatban „rejtett hibának” 
szokás nevezni, értsd, amikor a fogyasztó a ter-
méket megvásárolta, hibátlannak tűnt, szemre-
vételezéssel, kipróbálással nem volt felismer - 
hető a hiba, de a használat során és az idő mú-
lásával kiderült, hogy a hiba nem a termék el-
használódásából származik, hanem az a ter - 
mék ben benne volt már az adásvételkor.  

 
TERMÉKSZAVATOSSÁG 
A jogi tanácsadási tevékenység során gyakran 
felmerül az a kérdés, mit tehet a fogyasztó (vá-
sárló), ha a vásárolt termék – általában készü-
lék, berendezés stb. – a garanciális idő alatt 
meghibásodik és a rendeltetésének megfelelő 
használatra alkalmatlanná válik, de időközben 
megszűnt a kereskedő vállalkozás, ahol a ter-
méket vásárolta és aki a hibás teljesítésért helyt -
állni lenne köteles. Erre az esetre a termék  - 
szavatossági igény törvényi rendelkezéseit (Ptk. 
6:168. §) lehet alkalmazni, a fogyasztó közvet-
lenül a gyártóhoz fordulhat. Gyártónak a ter-
mék előállítója és forgalmazója minősül. 

A megszűnt vagy a tevékenységi kört meg-
változtatott (több ok is lehet!) vállalkozás által 
a fogyasztónak eladott termék hibája esetén a 
fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék 
hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő 
határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme 
nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. 
Ilyen esetben, tehát a gyártóval szemben a fo-
gyasztó – szintén a Ptk.-ban szabályozott – kel-
lékszavatossági jogok közül csak a kijavítást 
vagy a kicserélést kérheti. Ez kevesebb a kel-
lékszavatossági jogok teljes körénél, de a fo-
gyasztó a vásárláskor nem a gyártónak fizette a 
vételárat, ezért nem kérheti tőle az árenged-
ményt és a vételár visszafizetését sem, viszont 
kaphat vadonatújat a meghibásodott termék he-
lyett. A Tisztelt Olvasók járjanak szerencsével, 
ha jogorvoslatot intéznek! 

 
DR. CSANÁDI KÁROLY 

 KAMARAI JOGTANÁCSOS, OKL. FŐVÁLLALKOZÓ 
FOGYASZTÓVÉDELMI REFERENS 

MŰSORVEZETŐ-SZERKESZTŐ A FIX TV-BEN

JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, 
TERMÉKSZAVATOSSÁG

Dr. Csanádi Károly
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Milyen Verkás diáknak lenni? 
A Verka segített megtanulni az 
igazi emberi értékeket. Ilyenek pél-
dául az Istennel, a családdal vagy a 
barátokkal való kapcsolat. A támo-
gató tanárok mindig segítenek a 
céljaim elérésében. A diáktársaim 
is többnyire nyitottak és szívesen 
veszik a megkeresést vagy segít-
ségkérést. A Verkában egy páratlan 
családias hangulat van jelen.  
Mit jelent számodra a vizuális 
kultúra? 
A jelenkori társadalom egyik gyöngyszemének tar-
tom a képi mesélést, mivel ebben a rohanó világban 
az egyik leggyorsabb közlési forma. Ezért is gyako-
ribbak az olyan filmes pályázatok, ahol az alkotók-
nak néhány percük van elmesélni történeteiket. Úgy 
gondolom, hogy a formabontó művészfilmekben 
több kincs rejlik, mint a „blockbuster” moziban. A fil-
mek célja nem csak a szórakoztatás, hanem tanítás is. 
Igyekszem olyan alkotásokat készíteni, amelynek 
több értelmezése is lehetséges.  
Honnan ered a filmek iránti érdeklődésed? 
Akkor kezdődött, amikor óvodásként apukámmal 
megnéztem  a STAR WARS-ot. Négyéves koromtól a 
nagypapámmal fotóztam. A legjobb barátommal, 
Esztergály Benedek Előddel kezdtem el filmezni ötö-
dikes koromban. A fűvészkertben forgattunk le egy 
rövid filmet. Magával ragadott ez a világ: mind a tör-
ténet alkotás, a színészkedés, az operatőri munka 
vagy éppen a vágás. Gyerekkorom óta rengeteget jár-
tunk moziba és otthon is különféle műfajú filmet 
néztünk meg. A Verkában Bédi János és Hollai Gábor 
tanár úrak által vezette filmklub volt az, ami megta-
nított más szemmel nézni a filmeket és amely beve-
zetett az összetett forgatókönyvírás rejtelmeibe.  
Hogy történt a médiapályázaton való részvételed? 
Alapvetően egy évvel ezen sikerem előtt a „KaranTÉ-
BOLY” című filmemmel már nyertem díjakat. Az osz-
tályfőnököm értesített a pályázatról, majd ezek után 
kezdődött el az alkotói folyamat. Az alapötlet már a pá-
lyázat előtt érlelődött bennem, mivel pont a szerelem 
volt és van hatással rám a mindennapokban. A pályázat 
indította el bennem, hogy foglalkozzak az ötletemmel és 
hogy kivitelezzem azt a legjobb tudomásom szerint. 

Milyen filmes eszközöket használtál? 
Amit először kiemelnék az a képi és a hangvágás rit-
musossága a hangulat szerint, mivel ez az az eszköz, 
amely végig mozgásban tarja a filmet és hirtelen han-
gulatváltozásokkal tudja a nézőnek elmesélni az aktu-
ális érzelmet. A színvilág tudatos változása is sokat 
hozzáad az érzelmek megértéséhez és befogadásához. 
Ugyanígy a szemen keresztül kavargó kávé, vagy éppen 
a „Körhintát” megidéző forgós jelenet is. A premier plan 
felvételek is igyekeznek az érzelmekre hatni, sebes tem-
pót diktálni. Végezetül kedvenc elemeim a szimbólu-
mok és az egyéb rejtett utalások, amelyekre a néző csak 
a sokadik ránézésre jön rá. Ilyen például a szemüveg, 
vagy éppen a címben szereplő összecsengés. 
Hogy történt a szereplő kiválasztása? 
Verkás diákokat és olyan barátaimat választottam, 
akikkel már volt korábbi tapasztalatom a filmkészí-
tésben. A filmpályázat „Az igaz szerelem” témájá-
ban keresett alkotást, azért az életemből emeltem át 
elemeket, ezért szerettem volna Tomi karakterét el-
játszani. A főszereplő, Zoé pedig rendkívül tehetsé-
ges színészként át tudta adni az érzéseket. Úgy 
gondolom, hogy a film sikere valójában ebből fakad.  
Milyen segítséged volt a film megalkotásához? 
Zoé színészi játéka mellett Kovács Bálint nagyon sokat 
hozzá tett a premier plan képi világ megalkotásához. 
Bálintnak is nagyon sokat köszönhetek. Molnár Balázs, 
a másik operatőrünk is végig segítőkészen állt hozzá a 
filmhez és ezért mindannyiuknak nagyon hálás va-
gyok. Emellett a Verka igazgatónője, Prehodáné Nagy 
Éva segített a helyszínt biztosítani az iskolában játszódó 
jelenetekhez. Valamint a média tanárunk, Hollai Gábor 
közreműködött a világítás biztosításában.  

A téma mélyen hat az érzelmekre, de pesszimista 
kicsengésű. Miért nincs happy end? 
A film célja valóban az összetett érzelmi döntés fo-
lyamatának sűrített átadása. Tulajdonképpen a film 
vége egyfajta bizonytalanságot, egy csavart ad a tör-
ténethez, amit nem mondanék kifejezetten pesszi-
mistának. Filmjeimben igyekszem mindig a valóság 
legkisarkítottabb oldalát is megragadni. A túlgon-
dolás miatt az emberek elfelejtenek a jelenben élni, 
amelyet e film lezárása szerintem átad. De a nyitott 
lezárás mindig tovább gondolásra sarkall, amiért 
bárki nagyon szívesen beül a moziba egy filmre. 
Milyen volt megérezni a siker ízét? 
A „KaranTÉBOLY” volt az az első filmem, amivel díjat 
nyertem, így annál volt az első meghatározó sikerél-
ményem. Viszont ebben a filmben volt az először, 
amikor Zoéval, Bálinttal és Balázzsal alkottunk és 
annak az érzése, hogy az alkotó társaimmal és bará-
taimmal ilyen sikert tudtunk elérni, leírhatatlan. Na-
gyon büszke vagyok arra a jövőt meghatározó há - 
romnapos csapatmunkára, amikor együtt forgattunk. 
A sikereimért rengeteg jóleső dicséretet és gratulációt 
kaptam a szüleimtől, a tanáraimtól és a diáktársaim-
tól. Célom nem a hírnév, hanem megszólítani az em-
bereket olyan témákban,  amelyekből tanulni tudnak, 
mivel szerintem a jelenkori világ kifordult a sarkaiból 
és elmondhatatlanul rossz irányba halad. 
Van-e példaképed? 
Akire a legjobban felnézek, az Quentin Tarantino, 
mivel a befutott életpályája született tehetségre utal.  Ő 
volt az a művész, aki miatt a forgatókönyvírást és ren-
dezést szeretném választani a jövőm során. A műfaji 
keveredést és a művésziességet keresem a filmekben.  
Inspirál-e a siker további alkotásokra? 
Ezek a sikerek nekem egyfajta visszajelzésképpen 
szolgálnak ahhoz, hogy ténylegesen van tehetségem 
ezen a pályán és, hogy érdemes tovább alkotni. A fil-
mes versenyek is nagyon meghatározóak számomra, 
mivel látom kortársaim belső képi nyelvét, valamint 
szakemberek kritikájából tudok rengeteg tapaszta-
latot gyűjteni. Ameddig lesz stábom, lehetőségem és 
segítségem, addig mindenképpen alkotni fogok! 
Meghatározó-e az a siker a további pályaválasztá-
sod szempontjából? 
Két éve kaptam az első díjamat és azóta sikerült 11 
díjat megszereznem: a KaranTÉBOLY, Az üvegfátyol, 
A világom vége, illetve a GAIA című filmjeimmel. 
Ezek közül a legutóbbi a Shoot4Earth nemzetközi 
filmmaratonon, az ország legjobb filmje, a világ 3. 
legjobb filmje lett. Valamint a legjobb operatőri címet 
is megnyertem vele nemzetközi kategóriában. Ezen 
sikerek mind-mind visszajelzés értékűek és arra su-
gallnak, hogy érdemes ezzel tovább foglalkoznom. 
Ezért biztos vagyok benne, hogy hosszú távon a fil-
 m iparban szeretnék alkotni!                         RIMAI S. ÉVA 

VERKÁS DIÁK FILMES SIKERE   
 
Ujvárosi Áron, a Veresegyházi Katolikus Gimnázium (a továbbiakban: Verka) diákjának 
neve felkerült az iskola honlapjának virtuális dicsőségtáblájára. Az Újhullám Rádió mé-
diapályázatot hirdetett „Igaz szerelem” témában. A felhívásra 3 kategóriában (irodalmi, 
rádió, filmművészet) nevezhettek a 15-25 év közötti fiatalok. A filmművészeti kategóri-
ában első helyezést ért Ujvárosi Áron Üvegfátyol című alkotása. A díjazott film a DÖK 
napon az iskola közösségének elismerését is kivívta: „végeláthatatlan” vetítést érdemelt 
ki. A film a YouTube-on is megtekinthető. Írta, rendezte és vágta: Ujvárosi Áron, fényké-
pezte: Kovács Bálint és Molnár Balázs, színészek: Dombóvári Zoé Dorka és Ujvárosi Áron.  
Áront a filmek iránti  érdeklődéséről, a sikeréről és további terveiről kérdeztem. 

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM „A film azoké az embereké a világ bár-
mely legeldugottabb zugában, akiknek 
van szemük a látásra, fülük a hallásra, és 
szívük, amivel ezt a dolgot fölfogják.” 

(Tarr Béla)

Ujvárosi Áron és díjnyertes alkotói csapata

Fotó: Hollai Gábor
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Korábban is foglalkoztak a népi hagyományok 
megismertetésével?  
Az önkormányzati intézmény korábbi vezetőjének, 
Molnár Julikának a kezdeményezésére a nevelő-fej-
lesztő munkánk a népi hagyományok megismerte-
tésén és a természet megszerettetésén alapul. Ezt az 
értékközvetítést vitte tovább Harcos Györgyné, és a 
jelenlegi vezetőnk Pásztor Katalin is. A Kéz a Kéz-
ben Óvoda hat tagóvodája a gyerekek életkori és 
egyéni sajátosságainak megfelelő tevékenységekkel 
úgynevezett természet közeli program szerint mű-
ködik. Mindannyian fontosnak tartjuk, hogy a gyer-
mekek felé olyan értékeket közvetítsünk, melyek 
megalapozzák a felnőtté válás folyamatát és ezáltal 
pozitív hatással legyen az egész életükre. 
Hogyan valósul meg mindez a gyakorlatban? 
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 
városban működik több értékmentő és közvetítő 
hagyományőrző csoport. Korábban rendszeres lá-
togatói voltunk a Kincsek Portájának. 2021-ben át-
adásra került az új Tájház, melyet a Veresegyházi 
Hagyományőrző Népi Együttes vett védnökség 
alá. Itt találhatóak a régi idők emlékei, paraszti bú-
torok, használati tárgyak, számos múltidéző em-
léktárgy, az egykori falu pótolhatatlan kincsei. Az 
informatika bűvkörében felcseperedő mai gyere-
kek nem igen találkozhatnak az elmúlt század ter-
mészetközeli életformájával. A közvetlen környe  - 
zetükben a nagyszülők révén sem érheti őket ha-
sonló élmény, hisz valljuk be: gyorsan változó vi-
lágunkból kihaltak az egykori szokások, mert 
elmentek a régiek. A népi játékoknak, a népzené-
nek, a daloknak a bölcsőtől kezdődően olyan fej-
lesztő hatása van, melyet nem lenne szabad ki - 
hagyni senkinek. A ringatók ritmusa tulajdonkép-
pen a magyar nyelv dallama. Az óvodáskorú gye-
rekeknél a mi feladatunk beleringatni a dallamot a 
gyermekek lelkébe.   
A gyerekeket leköti a Tájház, érdekli őket? 
Amikor bejönnek a múltidéző Tájházba minden 
esetben nagy szemekkel csodálkoznak az itt lá-
tottakra, mert bizony sokuk nem találkozott még 
hasonló tárgyakkal sem. Valódi tűz lobog a ke-

mencében, a szobában toronyban áll a szépen 
megvetett ágyon a dunyha és a párna. A látogatás 
során lehetőség van az udvaron felállított népi gye-
rekjátékok kipróbálására is.  
Miféle kérdéseket tettek fel a gyerekek a hal-
lottak és a látottak alapján?    
Leggyakoribbak az alapanyagokra vonatkozó kér-
dések. Például mi az a nád?  A csoportommal min-
den tavasszal elmegyünk a veresegyházi tavakhoz, 
ismerkedünk a természettel, a vízi világgal, az ott 
élő állatokkal és növényekkel. De mindez nem 
elég! Hol látnak manapság háziállatokat a mai gye-
rekek? Veresegyház városiasodott autós forgatagá-
ban élünk, a „portákon” már nem kapirgál a ken  - 
dermagos tyúk, csak elvétve egy-egy háznál van 
kutyán kívül „lábasjószág”. S végül is, mi az a ku-
koricaszár, a piszkafa vagy a mozsártörő? Sok kér-
dés van még amire választ kell adnunk! 
Milyen további lehetőségeket látnak az óvodapeda-
gógusok a néphagyományok megismertetéséhez?  
Minden tagóvoda képviseletével az óvodában mű-
ködik egy úgynevezett Hagyományőrző Munka-
csoport, jelenleg tizenkilenc óvodapedagógus köz - 
reműködésével. Látván a kihalófélben levő mes-
terségeket, mi is gondoltunk arra, hogy létjogo-
sultsága lenne a városban egy kézművesporta – 
például ezen belül kovács és asztalosműhely – lét-
rehozásának, ahol be lehetne mutatni a múlt leg-

érdekesebb szakmáit, vagy a hímzés és szövés for-
télyait. A még meglevő idős mesterek is lehetősé-
get kapnának a tudásuk továbbadására. Sajnála - 
tosan ma már a hagyományos szakmák egy része 
– kádár, harangöntő, cipész, hangszerkészítő – a 
hivatalos oktatásból is kikerült. Mi lesz velünk, ha 
az élet úgy hozza, hogy vissza kell menni a „kap-
tafához”?  Véleményem szerint mindent meg kell 
tennünk annak érdekében, hogy a magyarság kul-
túrája, néphagyománya fennmaradjon. A lehető-
ségeink adta keretek közt próbáltuk színesíteni a 
mai napot is. Eljött közénk Liszkay Zsuzsanna 
nyugalmazott néprajzos pedagógus, aki hagyomá-
nyos paraszti alapanyagokból – vessző, csuhé, gyé-
kény, kukorica – készített használati tárgyakat a 
gyerekekkel. Össze sem lehet hasonlítani az egy-
kor élt emberek szellemiségét a mai felhalmozó, 
pazarló, fogyasztó életformával. Mert mit vallottak 
őseink? Semmi nem mehet veszendőbe, nincs ha-
szontalan dolog, minden jó valamire.  

VERÉB JÓZSEF

ÓVODÁSOK A TÁJHÁZBAN  
„Veresegyházon mindig dolgos és összetartó nép lakott, akik törekedtek a szépre, a jóra. Apáink, anyá-
ink, és az én korosztályom fiataljai úgy nevelkedtünk, hogy a jelszó: Istenért, hazáért, szabadságért! 
– melyekért áldozatokat kell hozni. Mondhatom büszkén, a veresegyházi lakosok – legyen értelmiségi, 
vagy földműves, iparos – ezt meg is tették. Pedig akkor még nem volt divat a kitüntetés, vagy oklevél, 
de volt összefogás és tisztesség, Isten és ember előtt egyaránt.”  Az Álom és valóság című visszaemlé-
kezésében, az elmúlt száz évben élt veresegyházi emberekről írta mindezt Hajdiné Huszai Margit, 
a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes alapítója, a régi Tájház megálmodója és megvalósí-
tója. Ebben a nagy múltú épületben (jelenleg Városi Múzeum) 2009-ig másfél évtizeden át sok is-
koláskorú gyermek megfordult. Jöttek csoportosan népviseleti babát, menyecske-viseletet, régi 
fényképeket nézegetni és Margit néni meséit az egykor élt emberek ma már múltba vesző történe-
teit meghallgatni. Mindez rég történt, de napjainkban új helyszínen megint birtokba vették a gye-
rekek a megújult Tájházat, ahol ismét látni a sok száz csodát. A Kéz a Kézben Óvoda pedagógusával, 
Boldizsárné Gergely Ida munkaközösség vezetővel, a látogatások szervezőjével beszélgettünk.

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Boldizsárné Gergely Ida

„Jót, jól adni, ez a mi hitvallásunk. Hisz-
szük azt, ha a gyermekeknek olyan érté-
keket adunk át, ami igazi ajándék, akkor 
ez további fejlődésükben pozitív értékren-
det fog szolgálni.”

Fotók: Veréb József

Fotók: Veréb József
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„Nem volt kérdés, hogy a mesékre építem a tábort” 
– mondja Donkó Melinda óvodapedagógus. A 
mese élni tanít. Kisgyermekkorban a rendszeres 
mesélés az alapköve a kultúraszeretet megterem-
tésének. Akinek születésétől kezdve mesélnek, az 
sokkal nagyobb biztonságban érzi magát, hiszen 
a történeteken keresztül érthetőbbé válik számára 
a világ. A szövegértés, a beszédkészség, a kon-
centrációs képesség és a szókincs szintén nagy 
mértékben fejlődik a mesehallgatás hatására. Töb-
bek között ezekből az alapvetésekből született meg 
tavaly nyáron az óvodapedagógus fejében a Mesés 
tábor ötlete. Itt egy teljes héten át népmesékkel és 
kortárs írásokkal találkozhattak a legkisebbek, 
mégpedig a lehető legváltozatosabb formákban. 
„Van egy szertartás. Leterítem a gyapjúfilcből ké-
szült meserétet, a középen ott ég a meseláng, amit 
a mese végén együtt fújunk el”. Tavaly még kifeje-

zetten egy író, a Kossuth-díjas Fésűs Éva kedves kis 
történeteire épültek a foglalkozások, idén azonban 
fontos célkitűzés volt a mesék sokszínűségének 
felfedezése és annak felderítése, hogyan van jelen 
a mesékben a természetvédelem és az állatszere-
tet. Ezt a feladatot főként a japán eredetű papír-
színházi előadások szolgálták. Terítékre került 
Kollár Árpád Mire jó egy lyukas zacskó? című alko-
tása, valamint Tasi Katalintól A soknevű macska és 
a Szegedi Katalin által írt és illusztrált Lenka és 
Palkó. A gyerekek magyar népmesékre, vagy dia-
filmvetítésre aludtak el, megzenésített versekre, 
mesékre ébredtek. A történetekben szereplő hősök 
kézműves alkotásokban, vagy éppen mondóká-
ban, körjátékban és táncban köszöntek vissza.  

A táborvezető az állatvédelmet is mindenképpen 
bele szerette volna foglalni a programba, ezért meg-
hívta Győrffy Viktóriát az Ebremény Kutyavédő 

Egyesülettől, aki szintén egy mesével érkezett arról, 
hogyan kerülnek hozzájuk a kutyusok és hogyan 
válhat valakiből ideális gazdi. De mesélt a kerekek 
segítségével közlekedő Lüszi és a vakvezető kutyá-
nak tanuló Rex történetéről is. Így jutottak el a tá-
borozó gyerekek a tündérmesék világából az igaz 
mesékig. Hamuban sült pogácsa helyett olyan ér-
zékenységet szereztek a tábori esemény során, 
amely jótékony hatással lesz egész életükre. 

 MÁRKUS JUDIT 

HAMUBAN SÜLT POGÁCSA HELYETT 
Július 25. és 29. között immáron másodjára hirdetett Mesés tábort a veresegyházi Tü-
csök Műhely. A családias légkörű programot Donkó Melinda óvodapedagógus vezette, 
aki a mese számos formájával ismertette meg az óvodás és kisiskolás korosztályt. A tábor 
öt napja során a képzelet szülte környezet-és állatszeretetet hangsúlyozó meséktől egé-
szen az Ebremény Kutyavédő Egyesület igaz történetéig jutottak el a résztvevők.

MESÉS TÁBOR A TÜCSÖK MŰHELYBEN

Fotó: Márkus Judit

Az eddigi táborok sikerén felbuzdulva idén már 
két alkalommal hirdetett Színháztábort a hely-
színt biztosító veresi Angol napközi vezetője, 
Ceglédi Eszter. Június 20. és 25. között, vala-
mint július 18-23-ig több mint harminc gyerek 
szeretett volna megismerkedni a Szabó Magda 
regénye alapján készült musicallel, melyet ere-
detileg Somogyi Szilárd, a Budapesti Operett-
színház rendezője alkalmazott színpadra 
Kocsák Tibor zenéjével, Miklós Tibor dalszöve-
geivel. A hatnapos tábor folyamán a gyerekek 
koreográfiát és zeneszámokat tanultak, be-
szédtechnikáztak, játé kos feladatok segítségé-
vel gyakorolták a koncentrációt, az osztott 
figyelmet és legfőképpen azt, milyen egy igazi 
csapatban együtt dolgozni. A tábor folyamán a 
különböző iskolákból érkező, eltérő életkorú, 
általános és középiskolás gyerekekből hat nap 
alatt olyan színjátékos csapat kovácsolódott, 
akik az utolsó nap délutánján képessé váltak be-
mutatni az adott darabból egy félórás kereszt-
metszetet. 

A bemutató helyszíne a Szabadidős és Gazda-
sági Innovációs Centrum díszterme szokott lenni, 
zsúfolásig tele a fellépő gyerekek rokonaival, ba-
rátaival. Az idei fellépésekre különösen sokan 
voltak kíváncsiak, hiszen a II. világháború idején 
játszódó alkotás nagyon is aktuális napjainkban. 
Az Abigélen keresztül nem csupán a kőszínházi 
próbák felépítésébe és a hiteles karakterformálás 
rejtelmeibe kaptak betekintést a résztvevők, 
hanem a megjelenő háború tematika kapcsán vé-

leményt is tudtak cserélni. Gondolataikat a szí-
nész-rendező ugyancsak beépítette az előadásba, 
mely díszlet és jelmez nélkül is folyamatos hatás 
alatt tartotta a nézőket meghatottságtól a felsza-
badult nevetésig. A gyerekek általában öt prózai 
jelenetet és öt zenés-táncos számot sajátítanak el. 
Az utolsó napon már gőzerővel folynak az össz-
próbák, hogy a produkció közönség elé tudjon 
kerülni. Az idei be mutató az Abigél himnusszal 
kezdődött és végződött: a darab elején prózában 
hangzott el, a végén pedig egy magasztos hang-
vételű dal keretében jutott érvényre legfőbb mon-
danivalója, miszerint óriási szükség van a 
világban olyan önfeláldozó emberekre, akik cso-
datévő Abigélként, akár az életük árán is jobbá 
akarják tenni a világot. A gyerekek ezzel a fel-
emelő gondolattal, zsebükben egy mini színházi 
kurzussal térhettek haza a tábori előadások után.  

MÁRKUS JUDIT 

CSODATÉVŐ ABIGÉL SZÍNRE LÉP 
Idén negyedik alkalommal, két turnusban rendeztek napközis Színháztáborokat a Ráday 
utcai Angol napköziben. A tábor vezetője Janik László, a Veres 1 Színház színész-ren-
dezője, aki 16 évvel ezelőtt, a Szegedi Nemzeti Színházban fejlesztette ki a jelenleg is 
használt tábori metodikát. Ezúttal Szabó Magda örökzöld regénye, az Abigél zenés vál-
tozata került feldolgozásra, majd bemutatásra a táborok utolsó délutánján. 

SZÍNHÁZTÁBOROK A VERESI ANGOL NAPKÖZIBEN 

Fotók: Márkus Judit
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Berg Judit, korunk egyik legkeresettebb ifjúsági- és 
gyerekirodalmára, többek között a Lengemesék, a 
Hisztimesék, valamint a Maszat és Sári szerzője, 
2006-ban teremtette meg Rumini, a kisegér kalandor 
alakját. A legelső, 8-12 éveseknek szánt részt még ki-
lenc követte, hogy a továbbiakban minden idők 
egyik legnépszerűbb könyvsorozataként írja be 
magát a gyermekirodalom történetébe. Rumini ját-
szótér és kalandszoba, társasjátékok és kártyacso-
magok, továbbá külföldi kiadások, hangjátékok és 
színházi előadások teszik halhatatlanná a történetet, 
amely többnyire a Szélkirálynő nevű vitorláshajón 
játszódik és amelyben a tíz epizód során Rumini ha-
jósinasból kapitánnyá avanzsál. A módfelett pörgős 
események és a könnyen olvashatóság sok iskolában 
kötelező olvasmány rangjára emelte a regényt. Ha 
egy kiskamasz Ruminivel sem kedveli meg az olva-
sást, valószínűleg más könyvben sem fogja örömét 
lelni. Amennyire lebilincselő és fordulatos a kalan-
dozás, éppen olyan óriási munka színre vinni, hi-
szen rengeteg szereplőt felvonultat és a legénység 
olyan nehezen megjeleníthető helyszínekre is ki-
ruccan, mint a Sár kány- szoros, vagy a sziklás Orom-
sziget. 2011 decemberében a Pesti Magyar Színház is 
színpadra állította két felvonásban a Rumini Ferrit-
szigeten című hatodik részt, a veszprémi Kabóca 
Bábszínház pedig a harmadik epizódból, a Rumini 
és a négy jogarból készített bábelőadást 2014-ben. 

A 2005-ben megalakuló Inversedance a mára 
klasszikusnak számító első részt vette alapul, hogy 
átültesse táncszínházi nyelvre. A koreográfiát Fodor 
Zoltán, a társulat vezetője, Harangozó-díjas tánc-
művész és koreográfus jegyzi, a címszerepet alakító 
Balkányi Kittyvel egyetemben. A Ruminiben sze-
replő megannyi kedves karaktert, a legjobb barát 
Balikót, Rolandot, Negrót, Dundi Bandit, Cincogi 
doktort, Ajtony szakácsot, valamint Bojtos Benedek 
kapitányt ugyancsak kiváló táncművészek alakítják, 
pontosabban keltik életre minden porcikájukkal, hi-
szen nem csupán eltáncolni és megszemélyesíteni 
kell ezeket a figurákat, hanem állati karakterjegyei-
ket is szükséges ábrázolni. Az előadás fő attrakci-
ója, hogy a Szélkirálynő legénységéből lesznek a 
következő jelenet patkánykalózai, aztán a fogságba 
esett ürgeszemélyzet, a későbbiekben pedig a pele-
szereplők megtestesítői a Pelevári bazárban. Amint 
eltűnik egy színész a jobb oldali takarásban, néhány 
perc múlva már egy másik jelmezben kerül elő a bal 
oldali járásból. Feltételezhetően ez a körforgás in-
dokolja azokat az apró változtatásokat, amikor pél-

dául a regényhez képest más szereplő keveredik ka-
lamajkába. Nyilvánvaló, hogy amikor a patkányka-
lózok és az egérhajósok is színen vannak, akkor 
egyik legénység sem tud jelen lenni teljes létszám-
ban és a rabságban szenvedő ürgék száma is jóval 
kevesebb az eredeti műhöz viszonyítva. Az alig több 
mint hatvan perces táncjáték során csupán a Rumi-
nit játszó táncművésznő és az egérvárosi kikötőben 
található, Hétágú Szigony névre hallgató vendéglá-
tóipari egység kocsmárosa nem ölt másik jelmezt. 
Ez utóbbi folyamatosan narrálja a történetet, noha 
a pazar látványvilágra épülő játék igazán nem szo-
rul magyarázatra: aki ismeri a történetet, az a szín-
padra sűrített verziót is képes követni, aki pedig 
nem olvasta a regényt, annak is összeáll a fejében 
egy mesevilág. Néhány párbeszédet is beleillesztet-
tek a játékba, inkább csak a táncfolyam dramatur-
giai megszakítása miatt. 

A címszereplő fáradhatatlan higanymozgása a 
másfélezres nézőteret is képes feltölteni energiával. 
A táncosok kifejező mimikáján túl, meglepően egy-
szerű, de annál hatásosabb mozdu latvilág jellemzi a 
táncjátékot. Bár látni néhány akrobatikus elemet, a 
hangsúly inkább az állatjegyek megjelenítésén van. 
Sokszor táncolnak duettet és tercettet, de a leglátvá-
nyosabb, amikor az egész legény  ség összeáll és pél-
dául lassított hullámzással imitálják a tengeren 
hánykolódó Szélkirálynőt. A táncszínházat egy las-
sabb tempójú, Dinea László keze munkáját dicsérő 
videóanimáció egészíti ki, pulzáló glóbusszá vará-
zsolva a színpadot. A helyszínek szerint váltakozó 
háttérfüggönyök előtt csu pán egy-egy díszletelem, 
például kormánykerék jelzi, hogy hajón vagyunk, 
vagy éppen egy-egy kasírozott standjelzés, ha a ba-
zárban. Minden további információ benne van a 
mozdulatokban és a szemet gyönyörködtető, korhű, 
Veréb Diána által tervezett jelmezekben: az egér-
matrózok tengerészcsíkos kosz  tümjében, a fabatkák 
levelekkel teleapplikált dresszeiben, vagy éppen a 
Pelekirálynő (a regényben király) színpompás vise-
letében. A folyamatos mozgásban lévő látványvilá-
got a Fodor Zoltán által tervezett világítás színezi át 
és teszi még elemeltebbé, kicsit szürreálissá. Az el-
térő színhelyekhez passzoló, ugyancsak változó 
hangulatú és tempójú zenei folyamot Gergely Attila 
állította össze: ez szintén fontos része annak, hogy 
visszakapjuk a regény sűrű cselekményét. Legin-
kább élménydús csapatmunkaként lehetne tehát 
aposztrofálni az Inversedance (Fodor Zoltán Társu-
lat) és a Nemzeti Táncszínház koprodukciójában 
megvalósult előadást. Jelzésszerű díszlet, néhány 
kellék, vetítés, egy csipetnyi füst, kiváló színészi vé-
nával megáldott, különböző nemzetiségű táncosok, 
többrétegű vizualitással körülvéve, ezen felül sok lel-
kes néző, aki szerencsére egy kortárs ifjúsági regény 
cseppet sem szokványos formanyelven történő fel-
dolgozását választotta aznap estére. 

MÁRKUS JUDIT 

LÁTVÁNYSZÍNHÁZ REGÉNYHŐSÖKKEL  
A Mézesvölgyi Nyár idei kínálatában a klasszikus mesejátékok mellett Berg Judit nagy sikerű 
regényének adaptációja, a Rumini táncszínházi változata is helyet kapott. Az Inversedance 
(Fodor Zoltán Társulat) és a Nemzeti Táncszínház koprodukciójaként létrejött előadás ősbe-
mutatójára 2020 októberében került sor. A 2022. július 20-án 20 órakor kezdődött veresegy-
házi bemutatón 150 pótszékkel kellett megtoldani a nézőteret. 

A RUMINI CÍMŰ TÁNCSZÍNHÁZI ELŐADÁS A MÉZESVÖLGYI NYÁR NAGYSZÍNPADÁN

Kultúra

Fotók: Almási Dániel
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Kinél hogyan kezdődött a hangszertanulás? 
Gerhát Szilvia: Én itt nőttem fel, Veresegyházon. 
Akkoriban a zeneiskola még a gödöllői intéz-
ménynek volt a kihelyezett tagozata, itt kezdtem 
el hegedülni és nyertem klasszikus előképzett-
séget. Igazán odaadó hegedűtanárom Spera Ági 
néni volt. Magasabb szinten is folytattam a zenei 
tanulmányaimat, de az életem más irányba for-
dult. Később az alternatív rockzene és a jazz 
bűvkörében találtan magam, énekeltem és a 
basszusgitárral is megismerkedtem. Ezekben az 
időkben is gyűltek ugyan népzenei kiadványok a 
polcokon, de egyelőre kinyitatlanok maradtak. 
Később, már a férjemmel közösen találtunk rá a 
magyar népzene csodálatos világára, amivel 
azóta sem tudunk betelni. Fóton tevékenykedik 
egy hajdani néptáncosok által létrehozott egye-
sület, a Zeng a lélek. Húsz éve tartanak tánchá-
zakat, idén volt a XIII. Zeng a lélek nyárindító 
fesztivál, ami a térség legszínvonalasabb nép-
művészeti rendezvénye. A moldvai muzsikát és 
a táncokat is náluk ismertük meg. Mi a népzenét 
nagyon szerető, lelkes amatőrök vagyunk. 
Regenye Zoltán: Nincs zenei végzettségem, de a 
rockzene szeretete már középiskolában magával 
ragadott. Egyetemista koromban fiatal rockze-
nekaroknak készítettem hangfelvételeket és lét-
rehoztunk egy hangmérnöki szakkollégiumot is. 
Ott kezdődött a szakmai életem. Sok előadóval 
dolgoztam együtt, az ezredfordulós budapesti 
alter zenei élet volt a közegem. Korai Öröm, 
Másfél, ColorStar, Anima Sound System voltak 
a kedvencek. De Szilvia akkori zenekarával, a 
Műcsarnokkal is készítettünk felvételt. Később 
Cseh Tamás hívott maga mellé, akihez sok-sok 
koncert és baráti szálak is fűztek. Immáron több 
mint harminc éve vagyok nagy kedvelője és 
hangmérnöke Szemző Tibor kortárs zene-
szerző-filmesnek.  
Akkoriban valóban túl gyorsan égett a gyertya! 
Váltanom kellett. Az ürességben viszont megta-
láltam Szilviát és vele a népzenét is. Mivel Szilvi 
a prímás, én boldogan betölthettem a kísérőem-
ber, a kontrás pozícióját. A kobozt Mihálydeák 
Barna, a zeneiskola népzene tanára adta először 
Szilvia kezébe, mint talán Veresegyházon min-
denkinek, de aztán nagy hévvel magamhoz ra-

gadtam. Ezen a lantszerű hangszeren könnyen 
megtanulhatók az egyszerű kíséretek, így az 
együtt zenélés csodája hamar megcsillanhat. 
Ezek nagyon szép pillanatok, különösen, ami-
kor már a gyermekek is bekerülnek a muzsiká-
lásba. Az együtt játszás igazán örömteli el - 
foglaltság és sokszor gyógyír is a családon belül. 
Ahogy híre ment a zenekarunknak, jöttek a ki-
sebb fellépések, táncházak, nevet is kapott az 
együttes. Mi a Moldvából származó csángó ma-
gyar népzenét játsszuk. Ez igazi tánczene! 
A moldvai táncok között sok-sok könnyen elles-
hető körtánc van, amik egy táncházban óriási 
közösségi élményt adnak. A Zeng a lélek tánc -
házas barátaink példájára és segítségével, itt, Ve-

resegyházon is elindítottuk a táncházi életet. 
2010 és 2016 között szinte havi rendszerességgel 
szerveztünk gyermek és felnőtt programokat. 
Gerhát Szilvia: Igen, már a gyerekek is belenőt-
tek! Andris, a nagyfiú, dobbal és furulyával 
kezdte, mára ritka vendég. Juli, a lányunk ti-
zenhat éves, ő is hegedül, itt tanult a zeneisko-
lában, Barnánál. Most már a legkisebb, Ábel is 
bőgőzik és dobol, szintén Barna tanítványa. 
Már csak egy táncos-tánctanítót kell hívni, és in-
dulhat a táncház! 
Ezek szerint nálatok mindennapos a zenélés? 
Gerhát Szilvia: Azért az nagyot lendít, ha van 
egy fellépés, amire készülni kell. Így, hogy már 
Ábel is egy éve bőgőzik, motorja a zenekarnak, 
mert mindig és mindenen nagyon szeret ze-
nélni. A népzene esetében a legfontosabb, hogy 
sokat hallgassuk az eredeti hangfelvételeket, 
vagy azokat az előadókat, akik magas művészi 
és tudományos igénnyel dolgoznak. Így, ha nem 
is mi játszunk, népzene akkor is szól az ablaka-
inkból. 
Regenye Zoltán: Szerintem nálunk egyfolytában 
van zene. Ha más nem, Ábel torkaszakadtából 
énekel, most abszolút a népi dallamok érdeklik. 
Én is tanulgatok egy vonós hangszeren is, a brá-
csán. Ez elég hangos, sokszor el kell vele bújni a 
garázsba. Juli is szeret velünk játszani mostaná-
ban. Ő élsportoló, kajakos, nagyon kevés a sza-
badideje. Az igaz, hogy akkor lehet előre lépni, 
ha van fellépési lehetőség. Olyankor mindig 
kerül elő valami újdonság. Felvételekről tanul-
gatjuk a zenéket. Szilvia akkurátusan leírja a dal-
lamot, majd megpróbáljuk hozzáhallgatni a 
kíséretet. Gyakran Barna segít az akkordok le-
írásában. A magyar népzene végtelen biroda-
lom, de csodálatos érzés bármilyen szinten is 
megismerni vagy foglalkozni vele. Azt is mond-
ják, ez a mi zenei anyanyelvünk. A népzene 
tényleg a szívünkhöz szól!  

MÁRKUS JUDIT 

„NÁLUNK EGYFOLYTÁBAN VAN ZENE”  
A Regenyés együttest, vagyis Gerhát Szilviát és Regenye Zoltánt legutóbb június végén, 
a Veres régen és még régebben című kiállításmegnyitón láthatta a közönség. Elmondá-
suk szerint ők nem művészek, csupán lelkes népzene kedvelők. Szilvia gyermekkorá-
ban, zeneiskolásként tanult hegedülni, Zoltán pedig autodidakta módon sajátította el a 
koboz nevű különleges hangszer megszólaltatását. Én viszont csodálatos összhangnak 
és sokszínű érzelem kifejezésének, tehát valódi művészetnek voltam tanúja azon a bi-
zonyos múzeumkerti fellépésen. Beszélgetésünk során az is kiderült, hogy esetükben 
igazi családi zenekarról van szó.

MŰVÉSZPORTRÉ • GERHÁT SZILVIA ÉS REGENYE ZOLTÁN

Fotók: Márkus Judit

Regenye Zoltán és Gerhát Szilvia

GERHÁT SZILVIA 
PRÍMÁS  

Születési hely: Veresegyház 
Foglalkozás: angol szakos tanító, pályázatíró 
 

REGENYE ZOLTÁN 
KOBZOS 

Születési hely: Zirc 
Foglalkozás: egykori hangmérnök, asztalos 
 
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG: 
Veresegyházi népzenei családi táborok, óvodai 
népzenei foglalkozások, táncházak, veresegy-
házi és gödöllői városi ünnepek, Zeng a lélek 
fesztivál (Fót), Gödöllői Waldorf Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola
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ATLÉTIKA 

Máté 17 éves, 187 cm magas és 76 kg. Vácon, a 
Boronkay György Gimnáziumban tanul, prog-
ramozás szakon, így érthető, hogy az informa-
tikai órákat és a testnevelést szereti a legjobban. 
Kedvenc étele az anyukája által készített rántott 
hús. Kabalája nincs, a legnagyobb lelki támo-
gatást a versenyeken a szüleitől kapja. A spor-
tolást már egészen kiskorában kezdte. Első 
választott sportága a kézilabda volt, de mellette 
párhuzamosan elkezdte a kölyökatlétikát is és 
végül az atlétika mellett döntött, már 6 éve. 
Nagy vágya, hogy egyszer a tiszteletére szóljon 
a magyar himnusz egy világversenyen. 
Komoly atléta múlttal rendelkező szüleid 
mennyire irányították a sportágválasztásod?  
Horváth Máté: Bár szüleim is atletizáltak ko-
rábban, mégsem várták el tőlem, hogy nekem 
is atletizálnom kelljen.  Csak annyit mondtak, 
hogy valamit sportoljak, fontos, hogy a sport, a 
mozgás az életem része legyen. Végül pedig az 
ő sportág szeretetük teljesen átragadt rám is. 
Fejlődésed útja, eddigi eredményeid? 
H.M.: Legelső országos bajnoki érmemet 2018 
januárjában szereztem meg ötösugrásban, sza-
badtéren pedig második lettem gerelyhajítás-
ban, újonc korosztályban. 2019-ben sérülés 
miatt ki kellett hagynom az egész szezont. 2020-
ban a sokoldalú felkészülésnek köszönhetően 
elindultam a többpróbában, ahol első helyen vé-
geztem. Ebben az évben a távolugráson volt a 
fő hangsúly, egyéniben második, csapatban 
pedig harmadikok lettünk a bajnokságon. 2021-
ben már az U18-as korosztályban a 700 gram-
mos gerellyel lettem harmadik az országos 
bajnokságon. A 2022-es év nagyon izgalmas és 
eseménydús volt. Sok versenyen indultam, az 
első versenyem Lengyelországban egy váloga-
tott viadal volt, ahol megdobtam az Európa-baj-
nokságra a szintet. Ezt követte az országos 
bajnokság, ahol első helyezést értem el, ezzel 
bebiztosítottam a helyemet az U18-as Európa-
bajnokságra utazó csapatban, amit Jeru zsá lem-
ben rendeztek meg.  
Mint apa, mint edző, hogyan látod Máté fej-
lődését? 
Horváth Gergely: Az elmúlt években arra kon-
centráltunk, hogy Máté sokszínű, többpróba-
szerű alapképzést kapjon. Az idei eredmény 

nagyon bíztató, de további alázatos munka 
szükséges a továbblépéshez.  Azt hiszem elér-
keztünk arra a pontra, amikor az általános fel-
készítésen túl, úgynevezett speciális erősítés 
szükséges. Mindent egybevetve, minden adott 
a további fejlődéséhez. 
Nem jelent az nehézséget, hogy édesapád az 
edződ, ketté tudjátok választani a két élet-
helyzetet? 
H.M.: Úgy gondolom, hogy édesapukámmal 
nagyon jól el tudjuk különíteni a pályán az apa- 
fiú kapcsolatot és az edzésen igyekszünk edző 
és tanítványaként viselkedni.   
H.G.: Talán ez a legnehezebb kérdés, amivel 
szembesültem. Mikor kell apának lenni és mi -
kor edzőnek? Alapvetően edzőként kell nézni 
a felkészülést, de apaként van arra lehetőség, 
hogy a személyes aspektusokat is figyelembe 
tudjuk venni. Ezt csak Mátéval és a feleségem-
mel (Bori-Horváth Annamária, aki szintén 
Máté edzője Szalma Róbert mellett. a szerk.) 
közösen lehet kezelni és megoldani. Úgy 
érzem mindannyian sokat tanultunk az idén e 
tekintetben. 
Komoly beosztásod mellett, hogyan tudsz ele-

gendő időt fordítani Máté felkészítésére, vagy 
van segítséged? 
H.G.: Ahogy említettem, nem egyedül végzem 
a felkészítést. Ezen kívül Magyari Zoltán bará-
tom, korábbi gerelyhajító edzőtársam is segít. 
Így a teljes munka általános koordinálása mel-
lett heti 2-3 alkalom jut az én személyes sze-
repvállalásomra. Őszintén szólva, a COVID 
miatti távmunka sokat segített, a rugalmasabb 
munkavégzés mellett be tudtam iktatni az ed-
zéseket. 
A gerely mellett milyen más versenyszámok-
kal foglalkozol szívesen? Hallottam, hogy a 
többpróba az „nagyon fontos” ebben az idő-
szakban, ezt te is szeretnéd? 
H.M.: Igen, az edzőim tervezik is, hogy a több-
próba bajnokságon ismét elinduljak az ősz fo-
lyamán, mert úgy vélik, hogy a sokoldalú 
felkészülés csak előny lehet számomra. Szere-
tem a távolugrást és a rövidtávú futást is. Sze-
retnék egyszer még egy jó időt futni 200 m-en is.  
A magyar bajnokság megnyerésével megvál-
tottad a repülőjegyedet is az Európa-bajnok-
ságra, Jeruzsálembe. Milyen érzés volt egy 
Európa-bajnokságon képviselni Magyaror-
szágot? 
H.M.: Hatalmas büszkeség volt viselni a válo-
gatott felszerelést és képviselni a hazánkat, vá-
rosunkat életem első Európa-bajnokságán. 
Mi volt a legnagyobb élményed a második 
hely megszerzése után Jeruzsálemben? 
H.M.: Hogy jobban megismerhettem a verseny-
társaimat, illetve a magyar csapatot. Sokakat 
csak látásból, illetve csak a nevéről ismertem és 
ez a verseny lehetőséget adott, hogy jobban 
megismerjük egymást. Amikor csak tudtunk 
kint voltunk és szurkoltunk egymásnak. 
Az osztálytársaid, tanáraid tisztában vannak 
azzal, hogy milyen munkát végzel és milyen 
eredményeid vannak a diákolimpiai arany-
érmen túl? 
H.M.: Igen, természetesen tisztában vannak 
vele és sokszor érdeklődnek, hogy hogyan sze-
repeltem az adott versenyen. Szurkolnak és tá-
mogatnak engem. 
Mik a céljaid az atlétikával kapcsolatban? 
Olimpián részt venni, mint édesapád? Szok-
tatok erről beszélgetni?  
H.M.: Mivel jövőre már U20-as korosztályban 
leszek, ahol már a 800 grammos felnőtt gerellyel 
kell hajítani, így az első év a gerely megszoká-
sáról, illetve a technika finomításáról fog szólni.  
H.G.: A jövő évet illetően nagy váltás követke-
zik, a felnőtt gerelyhez sokat kell erősödni, 
hogy sérülés mentesen lehessen végezni a fel-
készülést és versenyzést. Máté lesz a fiatal az 
U20 korosztályban, így az az elsődleges, hogy 
technikailag, általános felkészültségen és spe-
ciális erőnlétben tovább lépjünk, illetve meg-

SZÉP VOLT, MÁTÉ! 
MÁSODIK HELY AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON! 

 
Ebben az évben Jeruzsálem adott otthont az U18-as atléták Európa-bajnokságának. A magyar 
csapat tagja volt a Veresegyház VSK atlétikai szakosztály ifjú gerelyhajító tehetsége, Horváth 
Máté, aki edző édesapjával, Horváth Gergellyel vett részt a viadalon. Hazaérkezésük után a 
szomolyai edzőtáborban beszélgettünk az elért sikerről, arról az útról, ahogy eddig eljutot-
tak és hogy igazából hogyan tud működni egy olyan közös munka, ahol az edző, az apa is.

Horváth Máté 
edző édesapjával, Horváth Gergellyel
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alapozzuk a jövőt. Nem tűztünk ki komoly célt 
az eredményben. Persze ha a felkészülés a le-
írtak szerint alakul, akkor bármi történhet. 
A középiskola befejezése után mik a terveid, 
hol szeretnél továbbtanulni, hiszen az ember 
nem tud egész életében sportolni? 
H.M.: Az az elképzelésem, hogy folytatom a 
programozói tanulmányaimat majd egy maga-
sabb szinten, de az sem kizárt, hogy a sporttal 
megyek tovább az egyetemre. 
Mint többszörös magyar bajnok gerelyhajító, 
aki világversenyeken, olimpián vettél részt, 

hogyan látod, mennyiben változott a gerely-
hajítás a nagyvilágban? Sokáig meghatározó 
nemzet voltunk ebben a sportágban, miben 
kellene változtatnunk, hogy ez újra így le-
gyen?  
H.G.: Sokat gondolkodtam ezen, mert az 
utóbbi években Afrika, Dél-Amerika és Ázsia 
is adott kimagasló eredményt elérő gerelyhají-
tókat. Úgy látom, hogy a globalizáció a sport-
ban is jelen van, például a jelenlegi olimpiai 
bajnok indiai versenyző edzője a korábbi vi-
lágcsúcstartó NDK-s Uwe Hohn. Sokat lehet és 

kell tanulni más nemzetektől. Úgy érzékelem, 
hogy a magyar edzői társadalomban szüksé-
ges lenne további nyitásra a nagyvilág felé, 
hogy friss tudást kapjunk. Ez nem csak a ge-
relyhajításra, hanem más versenyszámokra is 
igaz. 
Sok sikert a további közös munkához és kí-
vánom, hogy mihamarabb hangozzék el Má-
ténak a himnuszunk valamelyik világver - 
senyen! Például az olimpián, amiről annyit 
beszélgetnek édesapjával. 

BARANYÓ CSABA  

ELEKES TAMARA ARANYÉRMES!  
XVI. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, 

(EYOF), Besztercebánya 
A BVSC színeiben úszó, veresegyházi büszkeségünk Elekes Tamara, a 
besztercebányai EYOF-on a dobogó legfelső fokára állhatott fel 400 méter 
vegyesen!  

Sportolónk 100 gyorson a 14. helyen jutott tovább a középdöntőbe, 
majd 4. legjobb idővel lett döntős 400 vegyesen. A gyorsúszástól aztán 
visszalépett, hogy másik számára összpontosítson, ami remekül sikerült, 
hiszen aranyérmet nyert mindjárt az első napon a besztercebányai után-
pótlás viadalon, bő két másodperccel megelőzve dán és német riválisát. 

„Csak az utolsó pillanatban, egy cserét követően dőlt el, hogy indul-
hatok, így nem is számítottam arra, hogy nyerni tudok. Csak élvezni sze-
rettem volna az úszást, szerencsére ez sikerült” mondta Tamara.

VILÁGRASZÓLÓ 
HEGYMÁSZÓ TELJESÍTMÉNY! 

Pakisztáni expedíció, 2022. 06. 24– 07. 30. 
 

A magyar nemzeti hegymászó válogatott három tagja, – köztük Dr. 
Szász László veresegyházi állatorvos –, valamint Dr. Ágoston Viktor, 
Kerekes Bence és az expedícióra pályázók közül kiválasztott Nagy 
Márton hódították meg először a világon a közel 6000 méter magas 
pakisztáni Bondit Peak csúcsát! Előttük kínai, új-zélandi, ír és japán 
csapatok adták fel a heggyel vívott harcot. A mieinknek sikerült és 
ennek köszönhetően tudott immár, hogy a csúcs 5969 méter. Ilyen 
magasan még nem volt Veresegyház város zászlaja sem!
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TRIATLON 

Ebben a szezonban nyolc triatlon versenyen 
vettek részt versenyzőink és mindegyik nagy 
kihívás volt. Ne feledjük, nem csak a dobogós 
és az ahhoz közeli helyezések fontosak! Ebben 
a sportágban minden alkalommal a versenyző 
a távot és önmagát győzi le! Kis csapatunkban 
a kimagasló eredmények mellett ott vannak az 
értékes dobogótól távolabb lévő helyezések is. 

Idén hárman először próbálkoztak a legki-
sebbek futamában, ahol úszni és futni kellett. 
Kiválóan megoldották a feladatot és a célban 
szép befutóérmek várták őket. 

Szenior korú versenyzőink is több verse-
nyen kiállták a próbát, érmekkel gazdagítva a 
csapatot. Kimagasló eredményeket értek el. 
Újonc2-es korosztályban:  

Fiúknál: Szabó Zétény, aki minden verse-
nyen dobogóra tudott állni: Tiszaújváros, 2. 
hely, Lengyeltóti, 2. hely, Palóctriatlon (terep) 
országos bajnokság, 1. hely, Zalaegerszeg, 1. 
hely, Baja, 2. hely, Fadd, 2. hely, Pécs orszá-
gos bajnokság, 3. hely.  

Újonc1-ben: Galli Nóra, Palóc-triatlon (terep), 
1. hely, Baja, 5. hely, Fadd, 6.hely, Pécs orszá-
gos bajnokság, 7. hely. 

Serdülő korosztályban: Évek óta Zsemle 
Han na küzd meg a legjobbak között, idén az 
országos bajnokságon a 8. helyre küzdötte fel 
magát! 

Tereptriatlon országos bajnokság, Balassa-
gyarmat A gyermek lánycsapatunk 1. helyen 
végzett. A csapat tagjai: Tóth Nóra, Tóth 
Anna, Hajnal Kincső. 
Junior férfi: Farkas Bercel 3. hely. 
Ifi lány: Tóth Barbara 3. hely. 
Újonc2: Galli Zsófia 1. hely. 
Az idény legjobb szenior eredményeiből: 
• Völgyesi Adrienn: Baja, 2. hely, Fadd 1. 

hely, Pécs 1. hely. 
• Zsemle Viktor: Lengyeltóti 3. hely, Pécs 3. 

hely. 
• Ács Tamás: Fadd, 2. hely. 

Nagyon jó szurkolni egymásnak, igazán 
szép versenyélményekben volt részünk! 

HEGEDŰS GABRIELLA 

„MINDENKINEK A TÁVOT ÉS ÖNMAGÁT KELL LEGYŐZNIE” 

Galli Zsófia

Zsemle Hanna

Gyermek lánycsapat Szabó Zétény és Hegedűs Gabriella

Galli Nóra

Farkas Bercel

Tóth Nóra és Tóth Barbara
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A Galaxis csapata

Sport

ASZTALITENISZ

I. A Galaxis VSE eddigi legjobb eredményét érte el  2014 óta: a Budapest 
II. osztályban a 3. helyen zárta a 2021-22-es szezont! Csapattagok: Gubai 
György, Molnár Gábor, Simon Péter, Dr. Szalay Tamás, Szalay Zoltán, 
Sztranyan János.  

• 
II. A 2021. július 14-én indult – eddig leghosszabb – asztalitenisz szezon-
ját zárta a Galaxis asztalitenisz június 18-án, ahol 50 fő jelent meg a közös 
szalonnasütésen. 

„Wimbledoni” talajon indult focival startoltunk, ahol a Dr. Szalay 
Tamás vezette csapat erődemonstrációt tartott és 8:1-re nyert. Ezután 
TOPGUN repülő készítő és hajító verseny, majd a főverseny az „agyag-
galamb dobászat” tartotta lázban a megjelenteket. Szendrey Attila sport-
társunk célzott a legpontosabban. Dr. Hajdú Csaba „Clint Eastwood” 
különdíjban részesült utólagosan, elemezve VAR technológiával a ver-
senyt.  
Ezután díjat vehettek át:  
• A legtöbb edzésen résztvevő Trudics Péter, különdíjban részesült.  
• Dr. Szalay Tamás elmúlt évek legjobb Galaxisosaként, „Év játékosa” 

kupát vehette át, idén 90%-al a legjobb teljesítményt nyújtotta a Gala-
xis VSE összes csapatát figyelembe véve.  

• Galaxis házi bajnokság végeredményeként kupa-, érem- és oklevél dí-
jazásban részesültek: Gyerek kategóriában: Kukucska Martin, Törő-
csik Ferenc és Vidéki Tímea. 

• Felnőtteknél: Kukucska Zoltán, Fekete László, Rácz Zoltán, Szegedi 
Béla és Vidéki Kristóf. Első alkalom történetünkben, hogy apa és fia 
egyszerre lett bajnok! 

A partin rendezett kisasztal bajnokság végeredménye, nagy küzdelmek után. 
1. Dudás Réka – Dudás Balázs  

2. Ozsváth-Sarok Ákos - Trudics Péter  
3. Király A. László - László Tibor  
4. Rácz Benedek - Rácz Zoltán  

• 
III. Trudics Péter sporttársunk (már az új ütőtokkal) és Ozsváth-Sarok 
Ákos a Galaxis szezonzáró után sem pihentek és másnap Budapesten 
a TOPSPIN asztalitenisz klubban versenyeztek. Nagyszerű játékkal 
megnyerték a páros versenyt!  

Egyéniben Ákos a döntőbe jutva, szoros mérkőzés után ezüstérmet 
szerzett.  

• 
IV. 2022. július 12-én, kedd délután, jótékonysági rendezvényen vet-
tek részt a veresegyházi asztaliteniszező Galaxisok. Ezúttal Budapes-
ten, a rákospalotai asztaliteniszezők otthonában, a Borsod megyei 
Alsózsolca Gyermekotthon és Lakásotthonának asztalitenisz aszta-
lok beszerzéséhez tudtunk hozzájárulni, idei egyik segítőnk Végh 
Zsuzsanna szervezésének köszönhetően. Ezen a napon valóban a tá-
mogatás volt a lényeg, de a versengésben így is voltak „Galaxis” he-
lyezettek, dobogósok:  
Felnőtt, amatőr:  
1. Trudics Péter, 2. Kukucska Zoltán, 4. Szegedi Béla, 6. Dr. Hajdú 
Csaba. 
Felnőtt, hobby: 3. Kuncz Zsuzsa, 4. Kovács Gábor.  
Gyermek: 1. Kukucska Martin, 3. Hajdú Anna.  
A „csapat fotón” és a versenyen résztvevő Galaxisok:  
 
 

LETANÓCZKI ISTVÁN 

AZ EDDIGI LEGJOBB EREDMÉNY
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A III. Veresegyházi NW Verseny támogatói (a cikk leadásáig ismert): Veresegyház Város Önkormányzata, GAMESZ, Kucsa Ker Kft., 
GE Gas Power Veresegyház, Sulyán Cukrászda, Apakovász Kézműves Pékműhely, Felhőút Sportrepülő Egyesület, NÉBIH, VVTV, Cerka Grafikai Stúdió, 

Medveotthon, Ápolás és Gondozás Otthonában Kft., Váci Mihály Művelődési Központ, Veresi Krónika. 
Külön köszönjük a MultiSport SE tagjainak, az egyesületbe edzeni járóknak, a versenyzőknek és önkénteseknek, barátainknak és ismerőseinknek 

az anyagi és erkölcsi, illetve fizikai és személyes támogatását! Az egyesületünket támogatók nélkül nem jöhetne létre a rendezvény! 
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN, HOGY EGYÜTT immár a harmadik versenyünket szervezhetjük meg, és tehetjük még ismertebbé a Nordic Walkingot és Veresegyházat! 

Példa értékű csapat és összefogás, nagyon hálásak vagyunk!

MultiSport SE/Nordic Walking Sport Veresegyház 
Facebook: Nordic Walking Sport Veresegyház vagy MultiSport SE multisport.2112@gmail.com,  

Vigh Mercédesz (elnök, főszervező) 70 39 126 03, Vigh Eleonóra (versenyigazgató) 20 365 4052, 
Mátyás Dezső (elnökehelyettes, a verseny műszaki koordinátora) 30 730 39 79
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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

ECDL vizsgával, otthon végezhető 
SZÁMÍTÓGÉPES MUNKÁT és/vagy 

szakképesítéssel KISGYERMEKGONDOZÁST 
vállalok.  

MINI SALÁTÁT 

HÁZHOZ SZÁLLÍTOK 
Veresegyház területén. 

Hívjon bizalommal! 
Rab Gabriella • 30 588 6384 

e-mail: pozitivmegoldasok@gmail.com

ECDL vizsgával, otthon végezhető 
SZÁMÍTÓGÉPES MUNKÁT és/vagy 

szakképesítéssel KISGYERMEKGONDOZÁST 
vállalok.  

MINI SALÁTÁT 

HÁZHOZ SZÁLLÍTOK 
Veresegyház területén. 

Hívjon bizalommal! 
Rab Gabriella • 30 588 6384 

e-mail: pozitivmegoldasok@gmail.com
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