




 

 

I. Határozati javaslat: 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti 
országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1.§ 70. pontjával 
meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján Veresegyház város polgármestereként Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-

testülete nevében eljárva az alábbi döntést hozom: 
 

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a gyermekvédelem helyzetéről, a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

 

II. Határozati javaslat: 
 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti 
országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1.§ 70. pontjával 
meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján Veresegyház város polgármestereként Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-

testülete nevében eljárva az alábbi döntést hozom: 
 

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Veresegyház Kistérség Esély 
Szociális Alapellátási Központ 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Átfogó értékelés a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról 

 

1. Veresegyház demográfiai adatai 
 

Veresegyház város lakossága a 2020. december 31-i időpont szerint 20.659 fő, a 18 év alattiak 

létszáma összesen: 4990 fő, ez az összlakosság 24 %-a. 2020. december 31-én a Veresegyházon élő 
gyermekek életkor szerinti létszáma: 3 éves korig 733 fő gyermek, 3 és 6 éves kor között 827 fő 
gyermek, 6 és 14 éves kor között 2320 fő gyermek, 14 és 18 éves kor között 1110 fő gyermek.   
Örvendetes, hogy településünkön a gyermekek létszáma kimagasló, az összlakossághoz viszonyítva is 
számuk jelentős, kevés település büszkélkedhet ilyen arányszámmal. Éppen ezért a gyermekekkel 
kapcsolatos intézkedések is számottevőek. 
 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 

Jegyzői hatáskörben tett intézkedések, feladatok, számadatok: 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a gyermeket nevelő család, ahol az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének a 135 %-át (38.475.-Ft), 

illetve gyermekét egyedül, vagy tartós beteg gyermeket nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 
145 %-át (41.325.-Ft). A jogosultság megállapítása esetén a gyermekétkeztetés kedvezményének, 
évente 2 alkalommal járó Erzsébet utalvány – 6.000.-Ft gyermekenként az alapösszegű támogatás 
esetén és 6.500.-Ft emelt összegű támogatás esetén-, illetve egyéb kedvezmények 
(tankönyvtámogatás) igénybevételére jogosít. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 
(továbbiakban: kedvezmény) 2020. évben 19 család kérelmezett, 10 kérelemben egyedülálló szülő 
neveli a gyermek(ek)et. A kedvezményben részesülők közül az egy év időtartamú jogosultság 
megszűnése előtt 1 esetben, 1 gyermek részére történt az ellátás megszüntetése, mert az édesanya 
elhunyt, apához került a gyermek, de így már a kedvezményt nem lehetett megállapítani. A 

kedvezményben részesített gyermekek száma 2020. december 31-én 40 fő volt. A 40 gyermekből 11 

gyermek egy főre jutó családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének fele (14.250.-Ft), 

illetve annál több, de az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500.-Ft) nem éri el, 23 gyermek egy 

főre jutó családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500.-Ft) eléri, de annak 135 %-

át (38.475.-Ft) nem haladja meg és 6 gyermek családjának a jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 135 %-át meghaladja (38.475.-Ft), de annak 145 %-át (41.325.-Ft) nem haladja meg. A 40 

jogosult gyermek száma életkor szerint a következők szerint alakult: 2 éves korig 4 gyermeknek, 3 és 
5 éves kor között 3 gyermeknek, 6 és 13 éves kor között 22 gyermeknek, 14 és 17 éves kor között 8 

gyermeknek van kedvezménye és 3 nagykorú gyermeknek saját jogán van kedvezménye. 
 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek állapítható meg, aki esetében egyéb körülmény 
is fennáll. 2020. december 31-én 28 hátrányos helyzetű gyermek és 1 halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek volt nyilvántartva.  A szülő(k) alacsony iskolai végzettsége miatt 26 gyermeknek, a 

szülő(k) alacsony foglalkoztatottsága miatt 2 gyermeknek volt megállapítva a hátrányos helyzet. A 
halmozottan hátrányos helyzet a gondviselő alacsony iskolai végzettsége és az alacsony 
foglalkoztatottsága miatt volt megállapítva. 
 

Szünidei gyermekétkeztetést 2020 évben 11 gyermek vett igénybe mind a négy szünetben, 11 

gyermek csak egy-egy szünetben. A tavaszi szünet 2 napján 21 gyermek részére 42 adag déli meleg 
főétkezést ingyenesen biztosított az állam és az önkormányzat szülői kérelemre, a nyári szünet 53 



napján 18 gyermek részére 911 adagot, az őszi szünet 5 napján 12 gyermek részére 60 adagot, a téli 
szünet 7 napján 12 gyermek 84 adag melegebédet kapott. A veszélyhelyzet miatt házhoz szállítottuk 

eldobható műanyag dobozban az ebédet ill. az őszi szünetben az ESÉLY-től vitték el ételhordóban, 

melyet minden családnak vissza kellett adnia a szünidő végén. A normatív támogatáson felül az 
önkormányzatnak minden szünidőben a melegebédet anyagi támogatással kellett kiegészítenie, mert 
a normatív támogatás összege nem volt elegendő az ebéd beszerzésére, így az önkormányzati 
hozzájárulás összege 2020 évben 485.244.- Ft volt. 

 

Pénzbeli ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek családbafogadó 
gyámjául kirendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és a törvényben előírt 
feltételeknek megfelel. 2020 évben nem volt családbafogadó gyám, aki jogosult lett volna az 
ellátásra. 

 

Környezettanulmány készítésével és adatközléssel kapcsolatban összesen 25 ügyirat született. Ezek 
a bíróságok, kormányhivatalok, polgármesteri hivatalok, rendőrség által kért belföldi jogsegélyek. 
 

Önkormányzati átruházott hatáskörben a SZEB dönt a rendkívüli települési támogatás ügyekben 

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket, illetve az őt nevelő családot a 10/2006. 
(VI.28.) számú, a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott mértékű 
rendkívüli települési támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI.21.) Ör. számú rendelete 

rendelkezik a gyermekvédelem helyi rendszeréről.  
Önkormányzati átruházott hatáskörben a SZEB dönt a rendkívüli települési támogatás ügyekben. A 
SZEB 2020-ban összesen 14 ülést tartott. A nyílt ülések száma 6 volt, melyen 17 határozat 
meghozatalára került sor. A SZEB az év során 8 zárt ülést tartott, melyen 101 határozat született, 
közülük a rendkívüli települési támogatás kérelmek közül 2 db elutasító határozat volt. 

Ez alapján 2020-ban a gyermeket nevelő családok rendkívüli települési támogatás ügyekben 

beadott kérelmeinek száma 38. A 38 kérelemből 61 fő kiskorút és 3 fő nagykorú gyermeket 
támogatott a SZEB. 
A SZEB 548.000.-Ft-ot állapított meg 21 családnak. Intézményi étkezési térítési díj átvállalásra 8 

családban 7 fő kiskorúnak és 1 fő nagykorúnak 100 %-os, 13 családban 26 fő kiskorúnak 50 %-os és  
3 családban 5 fő kiskorúnak 25 %-os kedvezményt biztosított. 6 db kérelem esetén az étkezési térítési 
díj támogatásával egyszerre egyösszegű támogatást is megítélt a SZEB a kérelmező családoknak. 
Iskolába járás költségeinek csökkentésére a Fabriczius József Általános Iskola, a Kálvin Téri 
Református Iskola és a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1252 
tanulója részére 2020. január 1-től szeptember 30-ig buszbérlet vásárlásához 100%-os támogatást 
kaptak a családok 5-10-15-20 km-es távolságra, a 9 hónapra 7.112.695.-Ft összegben. A támogatás 
megszüntetésre azért került sor, mert 2020. szeptember 1-jétől a Volánbusz Zrt.-től független, helyi 

autóbuszos személyszállítás üzemeltetését végeztetjük három járaton, díjmentesen.  
 

A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-

től 2020. június 17-ig. A rendkívüli jogrend miatt a Bizottságnak ezen időszak alatt nem volt ülése, 

ezért a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyakorolta. A 2020. november 4-én hatályba lépő, a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm.rendelet értelmében a 2020. november 12-re tervezett 

ülés elmaradt, ezt követően az év hátralevő részében a veszélyhelyzet hatályban maradt. A 



veszélyhelyzetek ideje alatt a gyermekes családoktól érkező kérelmek száma 28 volt, melyekre 

1.047.000.-Ft összegben vissza nem térítendő polgármesteri támogatás kifizetésére került sor. 

A városban élő, 130 szociálisan hátrányos helyzetű gyermek karácsonyi ajándékozásának a 

megszervezéséhez 2020 évben is 200.000.-Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk. 
 

Az oktatási referenstől kapott tájékoztatás alapján az alábbiakat közlöm:  
 

Az Önkormányzat „Segítünk, hogy tanulhass” középiskolai ösztöndíj pályázatot hirdetett. A 
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Sport Bizottság) döntése alapján 2020. évben 
a 16 tanuló részesült összesen 990 e Ft összegű támogatásban. 
„Segítünk, hogy sportolhass” pályázaton szintén a Sport Bizottság döntése alapján 2020. évben 13 

tanuló 390 e Ft összegű támogatásban részesült. 
A „Bursa Hungarica” felsőoktatási ösztöndíj pályázaton is több tanuló részesült támogatásban. 
Félévente 5 tanítási hónapra utaljuk az ösztöndíjakat: 2020. januári utaláskor az „A” kategóriában 
(egy éves ösztöndíj) 19 főnek 1 hóra 150 e Ft-ot, 5 hóra 750 e Ft-ot, a „B” kategóriában 3 főnek 1 
hóra 30 e Ft-ot, 5 hóra 150 e Ft-ot. A  2020. évi augusztusi utaláskor az „A” kategóriában 19 főnek 1 
hóra 150 e  Ft-ot, 5 hóra 750 e Ft-ot, a „B” kategóriában 1 főnek 1 hóra 10 e  Ft-ot, 5 hóra 50 e Ft-

ot. 

A júniusban tartandó osztálykirándulásokra nem került sor a covid-19 miatt, így az arra elkülönített 
keret átcsoportosításra került a nyári táboroztatók részére.  

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata  

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

 

A gyermekvédelem és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 
 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény célja, hogy 
megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint meghatározott ellátásokkal és 
intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, 
valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
- a gyermekétkeztetés, 
- a rendkívüli települési támogatás, 
- a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
- az otthonteremtési támogatás. 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
- a gyermekjóléti szolgáltatás, 
- a gyermekek napközbeni ellátása, 



- a gyermekek átmeneti gondozása, 
- gyermekek esélynövelő szolgáltatásai. 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
- az otthont nyújtó ellátás, 
- az utógondozói ellátás, 
- a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 
- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 
- a védelembe vétel, 
- a családbafogadás, 
- az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
- a nevelésbe vétel, 
- a nevelési felügyelet elrendelése, 
- az utógondozás elrendelése, 
- az utógondozói ellátás elrendelése, 
- a megelőző pártfogás elrendelése. 
 

Az önkormányzati gyámhatósági feladatok ellátása a jegyző, valamint a képviselő-testület, átruházott 
hatáskörében, a Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: SZEB) hatáskörében történnek. 
Jegyzői hatáskörben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a szünidei gyermekétkeztetés, a 
hozzá tartozó pénzbeli ellátás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet határozattal történő 
megállapítása, a SZEB hatáskörében a rendkívüli települési támogatás megítélése tartozik. A 

gyermektartásdíj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás a Kormányhivatalok Járási 
Hivatalainak Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának hatáskörébe tartozik. A család,- és gyermekjóléti 
szolgáltatást az önkormányzat a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 

(továbbiakban: ESÉLY) útján látja el, aminek a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása a fenntartója. 

 

 

 

Veresegyház Kistérség 

Esély Szociális Alapellátási Központ 

2113. Erdőkertes, Fő út 51. 
Tel: 06-70-931-0966 

      email: eselykistersegveres@gmail.com                                                    

                                         Web: www.eselykisterseg.hu 

 
 

Beszámoló az Intézmény Veresegyházon végzett 2020. évi szakmai munkájáról 
 

 
Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási központ ellátási területén megvalósuló 
szolgáltatások: 
 

• Veresegyház: család és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés, idősek és hajléktalanok nappali ellátása, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

 

Az Intézmény szakmai struktúrája:  
 

mailto:eselykistersegveres@gmail.com
http://www.eselykisterseg.hu/


2020-ban a házi segítségnyújtás, szociális étkezés, idősek nappali ellátása és a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás szakmai vezetését egy fő látta el. A család és gyermekjóléti szolgálat, 
illetve a hajléktalanok nappali ellátása szakmai vezetését az intézményvezető látta el.  
 

 

Működési struktúra: 
 

Az Intézményben a településekhez tartozó szakemberek munkájukat a saját településükön 
látják el, ezért csak a szakmai megbeszélésekre, értekezletekre és egyéb közös programok 
miatt jönnek a központba. 
Mivel a központban folyik az összes adminisztratív munka, az iktatás, a munkaügyi, számlázási 
feladatok ellátása, egy fő adminisztrátor dolgozik az intézményvezető mellett.  
 

 

                           Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ szakmai létszáma 
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Csörög         

Váckisújfalu         

Szociális  
étkeztetés 

Erdőkertes 

intézmény- 

vezetés 

    1     

Veresegyház     1     

Vácegres           

Váchartyán           

Vácrátót           

Csörög           

Váckisújfalu           

Jelzőrendszeres 

házi 
segítségnyújtás 

Erdőkertes 

intézmény- 

vezetés 

  

2 x 0,5 

      

Veresegyház         

Galgamácsa         

Vácegres         

Váchartyán         

Csomád         



Vácrátót         

Csörög         

Váckisújfalu         

Idősek nappali 
ellátása 

Erdőkertes 

intézmény- 

vezetés 

  

 0,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Veresegyház         

Galgamácsa         

Vácegres         

Váchartyán         

Csomád         

Vácrátót         

Csörög         

Váckisújfalu         

Hajléktalanok 

nappali ellátása 

Erdőkertes 

intézményvezetés 

/szakmai vezetés 

        

2,5 

  

Veresegyház           

Galgamácsa           

Vácegres           

Váchartyán           

Csomád           

Vácrátót           

Csörög           

Váckisújfalu           

össz. 
létszám   1 1 9 8,6 2 2,5 1,6 1 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 

 
Gödöllői Járás Aszódi Járás Váci Járás 

Jelzés tevő Erdőkertes Veresegyház Galgamácsa Vácegres Váchartyán Rád 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

egészségügyi szolgáltató 4 9 3 3         1 1     

ebből védőnő 3 6 2 0         1 1     

személyes gondoskodást 
nyújtó szolgálatok 7 3 3 0   1   4 3       

ebből : család és 

 gyermekjóléti szolgálat 6 2 1 0   1   1         

ebből: család és  
gyermekjóléti központ 1 1 2 0       3 3       

Kisgyermekek 

napközbeni 
ellátása 2 7   1               4 

Átmeneti gondozás   0       1             

Menekülteket befogadó 

állomás, menekültek 
átmeneti szállása   0                     

Köznevelési intézmény 37 72 22 44 1 7 6 3 10 9 7 2 

Rendőrség 3 2 3 2   1     1 1     

Ügyészség, bíróság                         



Pártfogó felügyelői  
szolgálat                         

Egyesület, alapítvány,  
egyházi jogi személy                         

Áldozatsegítés és  
kárenyhítés                         

Állampolgár, érdekvédő 6 12 2 9 1     5 3 1   2 

Önkormányzat, jegyző   3 3           1       

Járási hivatal  
gyámhivatala 1 2   0 2 4 1           

Munkaügyi hatóság                         

Katasztrófavédelem                         

Közüzemi szolgáltatók                         

Gyermekjogi/ellátottjogi/ 

betegjogi képviselő   1                     

Hivatásos gondnok                         

Javító intézet                         

Fővárosi és megyei  
kormányhivatal                         

Állam fenntartói 
feladatainak 

ellátására a Kormány 
rendeletében kijelölt 
szerv 2           1           

jelzéssel érintett fő 
száma 98 111 36 59 4 14 8 12 19 12 7 8 

 
Család és gyermekjóléti szolgáltatás keretében a megállapodással, alapellátás keretében 
gondozott gyermekek száma közel felére csökkent, 2020-ban 38 fő volt. Védelembe vétel 
keretében 24 gyermeket gondoztunk. 2 gyermek volt szakellátásban. A felnőttekkel végzett 
szociális munkát 5 lakossal folytattunk.  
Az elmúlt évben a jelzőrendszer tagjaitól 36 esetben érkezett jelzés. Tekintettel arra, hogy 

jelzések zöme oktatási és nevelési intézményekből, az egészségügyi szolgáltatóktól, és a 
gyámhivatalból érkezik a 2020-as pandémiával összefüggő intézkedéseknek köszönhetően az 
online tanulás nem teljesítése nem hozta magával az igazolatlan hiányzást. Ezen felül az 
iskolában jelentkező magatartási problémákat értelemszerűen nem tapasztalták a 
pedagógusok, így jelzés sem érkezett róla.  
 
A kezelt ügyek többsége a gyermekes családoknál a magatartási, családi kapcsolati 
problémák, bántalmazás és elhanyagolás. Felnőtteknél munkakeresés, lakhatási, szociális 
problémák megoldásában tudunk segítséget nyújtani. A pandémia alatt többen elvesztették 
időszakosan a munkájukat, ezért az élelmiszer osztás különösen fontos szerepet kapott.  
 

Fontos számunkra, hogy a családokkal végzett szociális segítő munka során a lakóhelyen való 
találkozás, családlátogatás formájában. A pandémia idején a családokkal telefonon is 
tartottuk a kapcsolatot, illetve különös figyelmet fordítottunk a bántalmazó, elhanyagoló 
családokra, tekintettel arra, hogy a nevelési-oktatási intézmények látóköréből is kikerültek az 
érintett gyermekek.  2020-ban 77 alkalommal látogattuk meg a Veresegyházi családjainkat.  
 

  

Gödöllői Járás   Aszódi Járás   Váci Járás 

Erdőkertes Veresegyház Galgamácsa Vácegres Váchartyán Rád 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

család- 504 448 290 77 77 88 117 127 67 120 139 162 33 27 30 39 61 50 



látogatások 

 száma 

Éves forgalmunk 2020-ban 695 alkalom volt.  

 

éves 

 forgalom 

Gödöllői Járás Aszódi Járás Váci Járás 

Erdőkertes Veresegyház Galgamácsa Vácegres Váchartyán Rád 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

alkalom 2065 2063 2970 696 1447 1444 179 133 132 229 119 216 143 211 254 187 252 334 

 

2016- óta a Magyar Élelmiszerbankkal kötött szerződésünk alapján hetente kétszer, hétfőn és 
szerdán tudunk a rászorulóknak élelmiszert osztani. 2020-ban ebben a programban 

Erdőkertes, Versegyház, Váckisújfalu és Csörög vett részt.  
Az elmúlt évben összesen 102 alkalommal, 27.978 fő (halmozott adat) kapott élelmiszert a 
versegyházi Kistérségben, melynek értéke 45.937.201,-Ft volt. Veresegyházon 7602 főt 
(halmozott adat) érintett. A településekre jutó összeget az 1. számú melléklet tartalmazza 
részletesen.  
 

Munkatársaimmal, mint ahogy az elmúlt években is 2020 novemberében, 3 nap önkéntes 
munkát végeztünk és élelmiszert gyűjtöttünk a Gödöllői TESCO áruházban. A gyűjtésünk 
eredménye 1,5 tonna tartós élelmiszer.  
 

Ebből kizárólag azok a hátrányos helyzetű családok kaptak karácsonykor, akikkel az év során 
együttműködési megállapodás keretében családgondozást végeztünk.  
 

2020-ban a pandémia miatt nem tartottunk karácsonyi ünnepségeket, viszont fontosnak 
tartottuk, hogy a hátrányokkal küzdő családok gyermekei ne maradjanak ki az 

ajándékozásból. Veresegyház Önkormányzatának az elmúlt évben is szívesen segítettünk a 
csomagok összeállításában és eljuttatásában. A csomagok összeállításában szem előtt 
tartottuk a gyermekek életkorát, érdeklődési körét, nemét. A támogatandó gyermekek 

listáját a településeken a helyi oktatási, nevelési intézmények, védőnők és a szociális osztály 
javaslataiból és egyeztetésével állítottuk össze.  
 

Tavaly több jótékonysági akciót is indítottunk. Ilyen volt A Ridikülnyi Szeretet programunk 

nőnaphoz kötődően szerveztük, amikor ridikülöket és pipere szereket gyűjtöttünk és adtuk át a 
rászoruló hölgyeknek.  
 

Tanszereket gyűjtöttünk az iskola kezdéshez a nehéz helyzetben élő gyerekeknek. 
 

A pandémiához kötődően Veresegyházon élő lakosok és az óvoda munkatársai mosható 
maszkot varrtak, amit osztottunk az első hullám idején.  
 

Idősek nappali ellátása: RÁ”D”ÉRÜNK 60+ klub 

 

 Az idősek nappali ellátása az elsősorban aktív lakosok részére nyújt közösségi élethez, 
együttléthez, foglalkoztatáshoz, magány elkerüléséhez nyújt lehetőséget.  A városból 13 fő 
vett részt a foglalkozásokon. A klub tagjai igen aktívak, részt vesznek a térségben 
megrendezésre kerülő versenyeken, készülnek az ünnepekre, kirándulnak, havonta színházba 
járnak, stb… Több versenyről győztesként, vagy az élmezőnyben végzettként jönnek haza. A 
tagok augusztust követően fognak hozzá a gyermekek részére összeállított karácsonyi 
csomagok díszítő eleméhez. A foglalkozásokon szellemi frissességük megőrzése érdekében 
verseket tanulnak. Minden lehetőséget kimerítve arra törekszünk, hogy klubtagjaink aktív 
mindennapokat éljenek meg. Fontosnak érezzék magukat. Jogszabályi előírások alapján a 
szolgáltatást személyes jelenléttel nem lehetett biztosítani. Így munkatársunk személyes 
látogatással, telefonon történő kapcsolattartással tartotta az idős ellátottakban a lelket. 
Szükség is volt erre, hiszen a bezártság, a bevezetett korlátok miatt sokan a négy fal közé 
szorultak magányukkal, mely hatalmas lelki terhet jelentett. A mentális támogatás ezért soha 
ilyen fontos nem volt, mint ebben az időszakban.  



 

 

Házi segítségnyújtás: 
 

Ez a szolgáltatás azoknak az ellátottaknak nyújt segítséget, akik még saját otthonukban 
segítséggel ugyan, élik mindennapjaikat. Gondozóink a napi tisztálkodásban, esetleg 
pelenkázásban, száj, köröm és haj higiénében, begyújtásban, mosásban, hivatalos ügyek 
intézésében, bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban, beadásban, etetésben és mentális 
gondozás keretében látják el a rászorultakat.  
A házi segítségnyújtás fontos szerepet tölt be azoknál a családoknál, ahol a családtagok 
munkájuk miatt nem tudják ellátni szeretteiket, illetve hatalmas segítség, néha az egyetlen 
azoknál az egyedül élő ellátottaknál, akik semmilyen segítségre nem számíthatnak. Az elmúlt 
évben további megemelkedett az ellátottak száma. 2018-ban 87 fő, 2019-ben 111 fő, míg 
2020-ban 129 főre emelkedett azoknak az ellátottaknak a száma, akik hosszabb vagy 

rövidebb ideig vették igénybe szolgáltatásainkat. A településen 52 ellátottunk volt.  
 

A pandémia miatt intézményünk Veresegyházon az Önkormányzatoknak előírt 65 év feletti 
lakosokról való gondoskodást kibővítette és a 60 év feletti személyekre kiterjesztette. A 
családsegítő kollégák bevonásával 8 főnek vásároltunk be és váltottuk ki a gyógyszerét.  
 

Szociális Étkeztetés: 
 

Az elmúlt évben 20 fővel emelkedett az étkezők száma, így 59 fő vette igénybe ezt a 
szolgáltatást.  
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
 

Az elsősorban 65 éve feletti lakosok részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást külön 
támogatás keretében biztosítjuk. Az elmúlt évben 34 fő igényelte az ellátást.  

 

Hajléktalanok nappali ellátása: Nappali melegedőnket 2014. szeptemberében nyitottuk meg.  
A GE évente megszervezett adományozói napján a dolgozók tavaly 451.290,-Ft felajánlással 
támogatták a nappali melegedő programjait. Annak érdekében, hogy a hajléktalanság 
küszöbén élők mindennapjait értékesebbé tegyük, különféle programokat szervezünk 
részükre, illetve bevonjuk őket közvetlen környezetük ápolásába.  
A pandémia miatt szigorodott a bent tartózkodás szabálya, maszk használata és nagyon 
szigorú fertőtlenítés vált szükségessé. Pályázatot nyújtottunk be a Hajléktalanokért 
Közalapítványhoz, így 869.000,-Ft támogatást nyertünk, melyet eszközökre, gépekre 
fordítottunk. 
 

Összesen 40 fő vette igénybe a nappali melegedő szolgáltatásait. Elsősorban Veresegyházon 

(37 fő) élő vagy tartózkodó látogatja, de tavaly volt Erdőkertesről (3 fő)  is ellátottunk. 
 

Törvényi kötelezettség miatt a melegedőknek naponta 8,00-18,00 óráig kell nyitva lennie, 
most már, mint kijelölt intézmény.  
 

Alternatív programok, ellátások: 
 

Intézményünk a lakosság minél szelesebb körű ellátása érdekében több olyan szolgáltatást, 
programot is szervez, melyre a jogszabály nem kötelezi.  
 

Szünidei gyermekétkeztetés keretében az elmúlt évben Veresegyházon vettünk részt a 
programban.  

 

Önkéntes munkában vettünk részt november utolsó hétvégéjén, ahol több mint 1,5 tonna 
élelmiszert gyűjtöttünk a gondozott családjaink részére.  
 



 

 

Ifjúsági Tábort szerveztünk a SZEDER Közhasznú Egyesülettel karöltve 5 héten keresztül 
Erdőkertesen az Ifjúsági Táborban. Táboraink tematikus, életkorban is lehatárolható 
turnusokban várta a táborozó gyermekeket levéve a szülőkről azt a terhet, mely nyáron a 
gyermek felügyeletének megoldását jelenti. Tavaly 120 gyermek táborozott velünk. Hatalmas 

volt az érdeklődés, ezért több héten keresztül a megengedett létszámon felül is fogadtunk 
gyermekeket. A táboroztatásban ezen túl önkéntesek és közösségi szolgálatot nálunk töltő 
fiatalok is részt vettek. Egy gyermek maximum 2 hétre jöhet hozzánk, mi ezzel tudjuk 
támogatni a családokat.  

 

RÁ”d”ÉRÜNK programunk keretében a 11-16 éves fiatalok részére a nyári szünetben heti két 
alkalommal 17,00-21,00 óráig az Erdőkertesi Ifjúsági Táborban fogadtuk a fiatalokat. A 

programban összesen 127 főt fogadtunk. Délutánonként munkatársaim munkaidejükön felül 
önkéntesként vettek részt. Programunk az elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek részére 
jelent lehetőséget fürdésre, játékra, közösségi együttlétre és bőséges uzsonna 
elfogyasztására. Bár kit fogadunk, de a jelenléti ívekből kiderül, hogy elsősorban a 

szegénységben élő gyermekek kedvelik ezt a programot.  
 

Ingyenes szűrőnapokat kevesebbet szervezünk 2020-ban a pandémia miatt, de így is az 
elmúlt évben összesen 405 fő (halmozott adat) vette igénybe a szolgáltatást.   
 

ESÉLY-HÁZ  
A házat 2018 október 19.-én nyitotta meg Veresegyház Önkormányzata. A házba olyan 
veresegyházi illetékességű hajléktalan emberek költözhetnek, akik fertőző betegségben nem 
szenvednek, munkaviszonnyal vagy egyéb ellátással rendelkeznek vagy ellenkező esetben 
rendszeresen tartanak kapcsolatot a Foglalkoztatási Hivatallal. A lakók kötelesek részt venni a 
ház udvarának rendben tartásában. A szolgáltatás térítésköteles, Veresegyház Város 
Önkormányzata által meghatározott jövedelemtől függő sávos térítési díjjal. 
Az ESÉLY-Ház befogadó képessége 8 fő. A tavalyi évben maximum 7 fő vette igénybe a 
házat.   
A ház 18,00-8,00 óráig van nyitva. Ennek megfelelően 8,00-18,0 óra között a nappali 
melegedő biztosít lehetőséget a tartózkodásra.  
Az ESÉLY-Házban közösségi hűtő, fürdési lehetőség és egy pici konyha áll a lakók 
rendelkezésére. A szolgáltatás nem a Sztv. alapján biztosít ellátást.  
Az ESÉLY-Házzal kapcsolatos szakmai munkát, felügyeletet, takarítást, intézményünk külön 
ellátási szerződés alapján végzi.    
 

A településekre jutó pályázati összegek részletesen a 1. sz. mellékletben található.  
 

Idei terveink: 2021-ben is folytatjuk az eddig megkezdett szakmai munka fejlesztését és 
hatékonyságát célzó belső szakmai ellenőrzést, melyet az intézményvezető végez. 
Fejlesztettük az informatikai eszközeinket és azokat a programokat, mely a napi kötelező 
adminisztrációt támogatja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet            

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2020. évi szakmai tevékenységének adatai 
Család és Gyermekjóléti 

szolgáltatás adatai Veresegyház Erdőkertes Csörög Vácrátót Galgamácsa Csomád Vácegres Rád Váchartyán Váckisújfalu összesen 

alapellátott gyermekek 

száma  38 104     4   13 8 10   177 

védelembe vett gyermekek 
száma 24 39     3   3 2 1   72 

szakellátásban lévő gyermekek 
száma 2 9     4     1     16 

kizárólag felnőttekkel végzett 
szoc. Munka megaállpodás 
keretében 5 1                 6 

egyszeri esetek ( nem 

halmozott adat) száma (fő) 86 200     29   36 25 10   386 

egyszeri esetekezelés 

(halmozott adatat) száma 108 308     44   40 47 16   563 

ellátottak száma összesen (nem 
halmozott adat) 186 456     48   68 43 22   823 

ellátott családok száma (nem 
halmozott adat) 103 129     27   28 13 7   307 

COVID ellátásban részesülő 
száma ( nem halmozott adat) 8 29     6   1 0 0   44 

COVID ellátás szociális 
tevékenységek ( hamozott 
adat)  27 77     28   2 0 0   134 

jelzések száma a 
jelzőrendszertől 36 98     4   8 7 19   172 

családlátogatások száma 77 504     117   120 39 33   890 

Környezettanulmány készítés 
felkérésre 10 12     6   7 1     36 

hozzánk fordulók száma nem 
halomozott 206 430     22   21 43 32   754 

bántalmazott, elhanyagolt 

 gyermekek száma nem 
halomozott adat 14 76         10 3     103 

rendszeres élelmiszer 
osztásban részt vevők 
halmozott adat 7602 12508 793 192 487 24 1396 950 826 3200 27978 

szünidei gyermekétkeztetésben 
résztvevő gyermekek száma 
nem halmozott adat 17 0     0   0 0 0   17 

Éves forgalom 696 2065     179   229 187 143   3499 

RÁ"d"ÉRÜNK program 14 109     1   3 0 0   127 

Táboroztatás 23 96     1   0 0 0   120 

Melegtál adományok adag   285                 285 

Tanszer gyűjtésből adományozottak 13 24     0   9       46 

Ridikülnyi Szeretet akcióban 
érintettek 14 33         2       49 

Mediációban érintettek nem 
halmozoptt 6 2                 8 

Családteápia alkalmak 9 20         11       40 

felajánlott szájmaszkok 57 426         50       533 

Nyári korrepetálásban érintett 
gyerekek száma ( nem halmozott 
adat) 7 7                 14 

Nyári korrepetálásban érintett 
gyerekek száma ( halmozott adat) 16 22                 38 

Karácsonyi csomag gyermeknek 60 44     1   17       122 

Karácsonyi ünnepségek felnőtt                     0 

szűrőnapokon részt vettek összsesen 
(halmozott adat) 38 184 26 10 50 27 48 0 13 9 405 

                      0 

szociális alapellátások Veresegyház Erdőkertes Csörög Vácrátót Galgamácsa Csomád Vácegres Rád Váchartyán Váckisújfalu   

szociális étkeztetés fő 59 71 7 2 4 0 0 0 0 0 143 

házi segítségnyújtás fő 52 42 6 8 9 4 2 1 5 0 129 

szociális segítés éves óraszám 678 173,5 10 45,5 0 0 0 0 0 0 907 

Szociális gondozás éves 
óraszám 2632,2 1481,07 342,16 964,72 744,72 204,27 253,03 53,05 175,26 0 6850,48 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás fő 34 20 4 1 3 2 1 0 0 3 68 

Nappali ellátás RÁ"d"ÉRÜNK 
60+ fő 13 19 16 10 1 4 1   0 0 64 

Nappali melegedő fő 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40 



Pályázati és egyéb 
támogatások  

bevételek településenként 

felosztása Veresegyház Erdőkertes Csörög Vácrátót Galgamácsa Csomád Vácegres Rád Váchartyán Váckisújfalu   

Élelmiszerbank adományának 
értéke 

(Ft) 13 221 980 18 118 461 

729 

476 200 062 1 154 870 156 000 2 232 283 1 796 643 1 387 592 5 231 451 44 228 818 

Karácsonyi TESCO-s gyűjtés  439 354 605 596     71 247   83 121 27 707 51 456   1 278 481 

vitamin felajánlás 113 000 156 000 11 000 4 000 41 000 4 000 45 000 27 500 21 000 0 422 500 

Péksütemény felajánlás Diar 
pékség  db 150,-Ft/db 247 500 247 500                 495 000 

Meleg ebéd felajánlás értéke   228 000                 228 000 

GE támogatás Nappali 
melegedő 451 290                   451 290 

Karácsonyi ajándélozásra Önk.i 
támogatás 250 000 250 000                 500 000 

Dédi vendégház jótékonysági 
bevétel                     541 000 

Veresegyház Önkormányzat 
jótékonysági támogatás                     541 000 

Melegedő eszközbeszerzés 
pályázat 869 000                   869 000 

Édes Száj pályázat nyár                     429 902 

  15 592 124 19 605 557 

740 

476 204 062 1 267 117 160 000 2 360 404 1 851 850 1 460 048 5 231 451 48 473 089 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

A fenti beszámoló adataiból jól látszik, hogy az elmúlt évben a pandémia eddig még 
ismeretlen kihívások elé állított bennünket, mely belső átszervezéssel, folyamatos kontrollal, 
intézményvezetői utasítások általi szabályrendszerrel valósult meg. Szociális intézményként 
nem volt lehetőségünk home office végezni munkánkat. A munkatársak folyamatos lelki 
támogatása kiemelkedő feladat volt. A vezetők összehangolt irányítása biztonságot nyújtott 
a kollégáknak.  
 

Munkatársaim lelkiismeretes és elhivatott munkát végeznek. 2017-ben alapítottuk meg a 
„Hűséges Esélyes” Díjat. Intézményünk 10. éves fennállására tekintettel, az intézményben 
töltött 10 éves munkaidőt és a magas szakmai színvonalat díjazva kaphatják meg dolgozóink 
ezt a díjat. 2020-ban Kiss Anita és Bresztovánszky Tamásné kapta meg a díjat.  
 

Kérem, hogy a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2020. évi szakmai 
beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.  
Köszönöm az előző évi támogatást, illetve az építő jellegű kritikákat, mely az Intézmény 
szakmai fejlődését szolgálja.  
 

Bízom benne, hogy munkánkkal nem csak a település vezetői, hanem a lakosok is meg voltak 

elégedve. 
 

Közreműködő segítségüket köszönöm.  
 

Erdőkertes, 2021. 05. 11. 
 

 

                                                                           Tisztelettel: Nagyné Gódor Csilla 

                                                                                                   intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 



Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása  

 

Veresegyházon a gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzati fenntartású Meseliget Bölcsőde 
és a Kéz a Kézben Óvoda, az alapítványi fenntartású Árnyas Óvoda és Bölcsőde, Mézeskalács Óvoda 
és Bölcsőde, Picur Óvoda és Családi Napközi, Zeneliget Óvoda és Családi Bölcsőde működtetésével 
biztosított.  
Veresegyházon állami fenntartású a Fabriczius József Általános Iskola, a Veresegyházi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola, egyházi 
fenntartású a Kálvin Téri Református Általános Iskola, a Veresegyházi Katolikus Gimnázium és  
jelenleg a Gimnáziumon belül működő Felnőttoktatási Intézményegység. Városunk 1962 óta készíti 
fel az esti tagozaton tanuló diákokat érettségi vizsgára, kiemelkedő sikerrel. 
A Szikrasuli Általános Iskola, a Veresegyházi Waldorf Általános Iskola és Future School - A Jövő 
Iskolája Általános Iskola pedig magániskola. 
 

 

Beszámoló 

a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 

2020. évi munkájáról 
 

„Tetteidnek tudjál örülni, más tetteit tudd megbecsülni. 
Főként ne gyűlölj egy embert se. 

A többit hagyd az Úristenre.” 

(Goethe) 

  

                                                                     Készítette: Vigh Eleonóra 

                                                                                       Bölcsődevezető 

 

A bölcsőde bemutatása, az intézménynek a gyermekjóléti alapellátásban betöltött célja, szerepe 

 

A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998./IV.30./NM rendelet 

határozza meg. 
 

A működés rendjét „A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai szabályai” című Módszertani levél 
részletezi, melyet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal gondozásában állított össze.  
A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alapellátás része, amely a családban nevelkedő 
6-36 hónapos korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű gondozást, 
nevelést. 
 

Bölcsődénk a városi önkormányzat által fenntartott, alapító okirattal rendelkező intézmény, mely 
szervezeti és szakmai önállósággal rendelkezik. 
Gazdasági besorolásunk- az államháztartás rendjéről szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján – részben 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a fenntartó döntése alapján.  
 

Intézményünk 2008. május 5-én kezdte meg működését. Napközbeni ellátást biztosító bölcsődeként 
működik. Az engedélyezett férőhelyek száma 130 fő.  
Módszertani irányelvek és az intézmény működési engedélye szabja meg a felvehető gyermekek 
létszámát úgy, hogy egy kisgyermeknevelő 6-7 fő, egészséges gyermeket láthat el a megfelelő 
alapterület biztosításával. Egy csoportban 12-14 fő gyermek gondozható az ide vonatkozó jogszabály 
alapján. 



Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása esetén ez a létszám csökken. Egy SNI-s gyermek esetén 
a csoportlétszám maximum 11 fő lehet. 
 

Az alapellátáson túl, a bölcsőde szolgáltatásaként 2008.október 1-től működik töretlen 
népszerűséggel és kihasználtsággal időszakos gyermekfelügyeleti csoportunk. Ezen szolgáltatásunk 
beindításával alternatíva nyílt az alapellátást igénybe venni nem tudó, vagy nem akaró családok 
számára a hét öt (5) napján. A csoportba kerülés térítési díj ellenében történik, melyet a városi 
gyermekjóléti rendelet szabályoz, jelenleg 3600,- Ft. Ez a térítési díj magába foglalja az étkezési 
térítési díjat is. 
 

Bölcsődénk megnyitásának 10 évfordulója alkalmából alapítottuk meg a Meseliget Díjat, amit 2020-

ban egy kolléganő vehetett át munkája elismerése gyanánt a Bölcsődék Napja alkalmából. 
 

Az intézmény tárgyi feltételei 
 

A bölcsőde összes helyisége megfelel a hazai és Európai Uniós elvárásoknak. Az öt (5) gondozási 
egység tíz (10) csoportszobát foglal magába. Ebből kilenc (9) csoport alapellátásban, egy (1) 
csoportunk pedig a gyermekfelügyeleti szolgáltatásban gondozza, neveli a gyermekeket. A 
csoportszobák berendezése, felszereltsége, játékkészlete magas színvonalú, biztonságos, minden 
szempontból megfelel a szakmai előírásoknak. 
A fejlesztő szoba szabad kapacitását használjuk fel a Játszócsoportba járó külsős gyermekek és szüleik 
számára. 
A fejlesztő foglalkozásokat az Aulában tartja gyermekpszichológusunk. 
 

A gondozási egységekhez terasszal kapcsolódó játszóudvar tágas, sok hely van a gyermekek 
mozgásigényének kielégítésére. 
A terasz hátránya viszont, hogy huzatos, ezért a módszertanban megfogalmazott levegőn történő 
altatást kivitelezni nem tudjuk. 
Az udvari játszótéri eszközeink megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A homokozókat védőtakaróval 
láttuk el, árnyékolásukat vitorlavászonnal oldottuk meg. 
Sajnálatos azonban, hogy az udvarainkon a füvesítést szinte lehetetlen elvégezni, mivel ezt a 
hatalmas területet öntözőrendszer hiányában nagyon nehéz karbantartani. A homokos talajból a 
fűmagot a szél rendszerint kifújja, nem tapad meg. 
 

Évek óta működtetjük só szobánkat, ahol parajdi sóval töltött somokozó, parajdi sótömbökből 
kialakított fal, és egy sógenerátor biztosítja a helyiség megfelelő klímáját. Bölcsődéseink 
rendszeresen veszik igénybe, hadat üzenve a felsőlégúti betegségeknek. Immunrendszerük állapotára 
is jótékony hatással van. 
 

Hidroterápiás medencénk is jól funkcionál. Az esős, hideg hónapokban ősztől tavaszig a bölcsődés 
gyerekek körültekintő beosztás alapján a napirendbe építve veszik igénybe a medencét, ahol 
kisgyermeknevelőink szakavatottan végzik a korai vízhez szoktató programot. 
 

Főzőkonyhánk a legfrissebb HACCP szabályzat előírása szerint működik. A konyhán az elmúlt évben 
naponta átlagosan 120-140 adag ételt főztünk. A gyermekétkeztetésen kívül a dolgozók is igénybe 
vehetik az étkezést a SZÉP-kártya terhére. 
 

Személyi feltételek 

 

A bölcsődében dolgozó munkatársak száma: 40 fő, az engedélyezett keretszámot tükrözi. 
 



A gyermekek gondozását-nevelését csoportonként 2-2 kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka 
végzi. 
 

Összlétszámukat tekintve:  
- kisgyermeknevelők létszáma:  22 fő 

- bölcsődei dajkák létszáma:    5 fő 

- intézményvezető:   1 fő 

- intézményvezető helyettes:   1 fő 

 

Intézményünk fontosnak tartja, hogy a jövő nemzedéke magasan kvalifikált szakemberek 
segítségével induljon el az életben, és váljon nemzetünk jól szocializált, értékes tagjává.  

A kisgyermeknevelők mindannyian rendelkeznek a szakmai munkakörhöz szükséges emelt szintű 
képesítéssel, a bátrabbak, elhivatottabbak továbbtanulnak, képezik magukat. 2020-ban egy 

kolléganőnk szerzett emelt szintű kisgyermekgondozó-, nevelő végzettséget védőnői diplomája 
mellé, így már a szakmai dolgozók harmada rendelkezik diplomával. Jelenleg is van két egyetemi 
hallgató kisgyermeknevelőnk, akik munka mellett vesznek részt BA képzésben. 
 

Intézményvezetőként okleveles védőnői, valamint egészségügyi szakmenedzseri diplomával, ezen 
kívül emelt szintű kisgyermekgondozó-, és nevelői végzettséggel rendelkezem.  
2014-ben a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által szervezett, akkreditált képzés keretén 
belül sikeres szociális alapvizsgát tettem. 
2017-ben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében a Szociális szakvizsga 
Követelményrendszere szerint sikeres szociális szakvizsgát tettem. 

 

A kisgyermeknevelők napi hét órát töltenek a csoportban. A fenn maradó egy órával a 
bölcsődevezető rendelkezik. Heti váltásban, „csúsztatott” műszakban dolgoznak, lépcsőzetes 
munkaidő kezdéssel. A társgondozónő hiányzása esetén nyújtott műszakban vagy a helyettesítő 
munkakörben lévő kisgyermeknevelő segítségével látják el a csoportot. 
 

Normál menetrend szerint a nevelők szabadságuk felét tudják igénybe venni a bölcsőde hivatalos 
nyári zárási ideje alatt.  2020-ban ez másképp alakult, mivel bölcsődénk mindössze két hétig volt 
zárva a járványhelyzet miatt. A szabadság többi részét a gondozási időszak alatt vehették igénybe, 
ami viszont azzal jár, hogy többször kellett helyettesítést vállalniuk. 
 

Bölcsődénk gyermekorvosa Dr. Kovács Ilona, megbízással látja el feladatát, jelenleg havi 36 órában. 
A bölcsődei felvételt követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát és a negyedévenkénti 
vizsgálatokat. Ezen kívül a szülők és a kisgyermeknevelők bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá 
kérdéseikkel, észrevételeikkel. Éves belső továbbképzéseiken aktív előadóként vesz részt.  
 

2019. szeptemberében gyermekpszichológussal kötött intézményünk megállapodást a bölcsődés 
gyermekek egyéni és társas viselkedésének megfigyelése, kezelése céljából, valamint 
továbbfejlesztve tevékenységét, kutyás terápiával beszédindító fejlesztésekkel gazdagodott a paletta. 
 

Az intézmény munka-, bérügyi és gazdasági teendőit egy (1) fő látja el.  
 

A pénzügyi teendőket (gondozási díj, számlázás, költségvetés, normatív gyermekétkeztetés) egy (1) 
fő végzi. 
 

Főzőkonyhánk személyzete öt (5) főből áll: 
- élelmezésvezető: 1 fő 

- szakács:  2 fő (egyikük jelenleg diétás szakács képzésben vesz részt) 
- konyhalány:  2 fő 



 

A legfiatalabb korosztályt ellátó intézményünk élelmezésvezetője, a bölcsőde orvosával és a 
bölcsődevezetővel egyeztetve elsődleges szempontként kezelte/kezeli, hogy az általa összeállított 
étlapon kimondottan egészséges és a legmagasabb elvárásoknak, előírásoknak is megfelelő ételek 
szerepeljenek. Az étlap összeállítások során nem hagyja figyelmen kívül, hogy a bölcsődés életkorban 
alakul ki az adott egyén ízlése, hozzáállása egyes élelmiszer alapanyagokhoz és mindennek a 
felelősségnek tudatában olyan étlap változatokat dolgozott ki, melynek alapját többségében a 
zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonák, fehérhúsok és halfélék teszik ki. Az ételkészítésben az 
érvényben lévő előírásoknak megfelelően kerüljük, de legalább is minimálisra korlátozzuk a 
hozzáadott cukor és só mennyiségét, így a gyermekek az ételek valódi ízét ismerik meg. A cukor és a 
só mennyiségének csökkentésével megelőzhető számos, a táplálkozási szokásokkal összefüggő 
betegség, mint pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, különböző táplálkozási zavarok. 
Főzőkonyhánk felkészült és ellátja az ételintoleranciával küzdő gyermekeket is diétás étellel.  
 

A bölcsődei ellátást segítő munkakörökben dolgozók: 
- ellátást segítő technikai dolgozó: 1 fő 

- mosókonyhai dolgozó:  1 fő 

- karbantartó/gondnok:   1 fő 

 

A bölcsőde gazdálkodása 2020-ban 

 

Intézményünk fenntartója Veresegyház Város Önkormányzata. 
Veresegyház, Gyermekliget u. 34-36. szám alatti ingatlan és annak ingóságai önkormányzati 

tulajdonban vannak. Részben önálló gazdálkodású szervként működünk. Az éves költségvetési 
keretünket az Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési rendeletben határozza meg. A 
pénzügyi, gazdasági feladatokat a GAMESZ, mint az Önkormányzat gazdálkodási szerve koordinálja. 
 

2012. augusztus 1-én Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2012. (VI.19.) 
Kt. sz. határozatával összhangban, az ingatlan vagyonkezelői jogát a közel 12 ezer m2 alapterületű 
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsődének határozatlan időre átadta. 
Az átadott eszközöket a jogszabályoknak megfelelően üzemeltetjük. 
 

Bölcsődénket is, mint minden más nevelési-, oktatási intézményt gazdaságilag sújtotta a Covid-19 

világjárvány.  
Az aktuális Kormányrendeletek alapján 2020. március 16-tól május 18-ig zárva volt az intézmény, 
gyermekeket nem fogadhattunk. Május végétől fokozatosan töltöttük fel a csoportokat. 
Augusztusban mindössze 2 hétig zártunk be és azt követően folyamatos volt az ellátás. A 
gyermeklétszámok viszont folyamatosan változtak, a pandémia miatt sok gyermeket kiírattak a 
szülők. Mindebből következik, hogy a tervezett szolgáltatási bevételeinket (gondozási díj, étkezési 
térítési díj, egyéb szolgáltatások díjai) nem értük el. 
Sajnálatos, hogy 2020 novembertől a Játszócsoportot is be kellett zárnunk, így a bevétel ott is 
jelentősen visszaesett. 
 

2020-ban 14 836 000,- Ft gondozási díjat fizettek be a családok, mely összeg 1 869 350,- Ft-tal volt 

kevesebb a 2019.évinél. 
 

Magas színvonalú és keresett családtámogató szolgáltatásunk, az időszakos gyermekfelügyeleti 
csoport 2020 éves bevétele 3 595 585,- Ft forint volt. Ez a bevétel is 2.123.040,-Ft-al kevesebb volt az 

előző évinél. 
 



A 2013 novembere óta működő közkedvelt szolgáltatásunk a Játszócsoport utáni bevételünk 
feleződött az előző évhez képest a pandémia miatti bezárás miatt. Ez a bevétel 2020-ban 1.193.530,- 

Ft volt. 

 

A bölcsőde alapozva a 2019. évi bevételi és kiadási mutatókra 2020-ban is korrekt, mértéktartó 
költségvetést kalkulált, tervezett, de a járványhelyzet jelentősen befolyásolta a teljesítést.  
 

Minden szabad kapacitásunkat kihasználva folyamatosan arra törekedtünk, hogy bevételeinket 
gyarapítsuk (időszakos gyermekfelügyeleti csoport, játszócsoport működtetése, só szoba bérbe 
adása, hidroterápiás medence kiajánlása külsősöknek), de a veszélyhelyzet fenntartása miatt ezen 
szolgáltatásokat csak részben tudtuk kiajánlani. Külsős igénybe vevőket nem tudtunk fogadni. 
 

A Meseliget Bölcsőde, mint önkormányzati fenntartású intézmény 2021-ben a központi 
költségvetésből az ellátandó feladatokra 95 millió Ft támogatásban részesül. A bölcsődei szakmai 
dolgozók bértámogatása ebből 82,5 millió Ft, az intézmény üzemeltetésére 12,4 millió Ft jut. 
 

Normatív támogatások 

 

Az éves költségvetés részeként állami normatív támogatás igényelhető, ám ez igen csekély 
mértékben járul hozzá a működési költségekhez. 
 2008-ban, a bölcsőde nyitásakor 585.900 Ft/ ellátott gyermek fajlagos összeg volt meghatározva, 
addig 2009-től ez az összeg már csak 494.100 Ft gyermekenként éves szinten. Ez az összeg azóta sem 
változott. 
 

Sajnálatos módon a bölcsőde, mint szociális intézmény nem a beíratott gyerekek után igényelheti ezt 
az összeget, mint a közoktatási intézmények. Havi bontásban csak azon gyermekek után igényelhető 
normatív támogatás, akik az adott hónapban nem hiányoztak többet 10 (tíz) napnál. Amennyiben a 
hiányzás meghaladja a 10 napot, úgy abban a hónapban nem igényelhetünk támogatást a hiányzó 
gyermek után egyetlen, benn töltött napra sem. 
2020-ban 90 gyermek után igényelhetünk állami normatív támogatást, mely a kormányzati 
támogatás kedvezőbb szabályozása miatt magasabb az előző évi támogatások mértékétől. 
 

2015. szeptember 1-i jogszabályváltozás miatt ingyenessé vált gyermekétkeztetést 54 gyermeknél 
tudtuk figyelembe venni. 

Ide tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és a tartósan beteg 
gyermekek, a 3 vagy több gyermekes család gyermekei, valamint a jövedelmi helyzet miatt (a nettó 
minimálbér 130%-át nem haladja meg az egy főre jutó havi jövedelem összege a családban) nem 
fizető családok gyermekei.  
 

A kisgyermeknevelők szociális továbbképzésére 2012-től állami, normatív támogatás nem vehető 
igénybe, megszűnt az amúgy sem jelentős összeg folyósítása.  
Önkormányzati forrásból a költségvetésünkben tudtunk elkülöníteni részösszeget, mely nagy segítség 
volt dolgozóinknak, hogy nem csupán saját forrásból kell állniuk a kötelezően előírt kreditpontok 
megszerzésére irányuló továbbképzések költségeit. 
A Szoc.tv.92./D.§ (1) bekezdésében felsorolt munkakörökben személyes gondoskodást végző 
személyek továbbképzéséről szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet szerint továbbképzésre kötelezett 
személyek közé tartoznak kisgyermeknevelőink és a bölcsődei dajkák is. 
 

Meseliget Bölcsőde Alapítvány 

 

2013. októberében jegyezte be a Budapest Környéki Bíróság közcélú alapítványunkat. 



Alapítványunk fenntartásának célja a bölcsődés korú gyermekek nevelését, gondozását, 
egészségmegőrzését támogató személyi és tárgyi feltételek biztosításának támogatása, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szakemberek továbbképzésének segítése. 
2020-ban az összes bevételünk 188 931,- Ft volt. 

A pandémia miatt itt is visszafogottabb volt a felajánlási kedv. A fenti összeg a személyi 
jövedelemadó 1%-ból tevődött össze. 
2020.12.31-én 707 681,- Ft volt az alapítvány banki egyenlege. 
 

Statisztikai mutatók 

 

Bölcsődénk működési nyilvántartásban bejegyzett férőhelyszáma 130 fő. 
A bölcsődei alapellátás a szociális, családokat támogató rendszer része, nem kötelező úgy, mint a 
köznevelési intézmények igénybevétele. Évek óta folyamatosan, szinte napi szinten változik a távozó 
és újonnan érkező gyermekek száma. Ez jelentősen megnehezíti munkánkat, nagyon nehéz előre 
tervezni. 

Jelenleg az alapellátásban 86, a felügyeleti csoportban pedig 25 gyermeket gondozunk. (2021. 
március-április hónapra beszoktatásra van már előjegyezve több 19 kisgyermek.)   
Az éves kihasználtság a járványhelyzet miatt jelentősen visszaesett. 
Nyitvatartási napjaink száma 2020-ban 191 nap volt. 

 

A bölcsődei ellátás étkezési térítési díja 535 Ft/nap, mely összeget minimálisan emeltünk meg az 
előző évhez képest. 
A 2012.szeptember 1-től bevezetett gondozási díj sávjait az városi önkormányzat 9/2006. (VI.21.) sz. 
gyermekvédelmi rendelete és módosításai szabályozzák. 2020-ban nem történt változás. 
 

Időszakos gyermekfelügyeleti csoportunkat, mint családtámogató szolgáltatást egyre több család 
veszi igénybe. 2020-ban 26 kisgyermekes család gyermekét neveltük, gondoztuk folyamatosan.   

Az elmúlt év folyamán csak időszakosan kellett várólistára helyezni jelentkező gyermeket. 
 

A szakmai munka bemutatása dióhéjban 

 

A bölcsődei gondozás, nevelés 

 

Alapvető, hogy minden gyermek egyéni fejlődésének, biológiai szükségleteinek, érési folyamatának 
megfelelő, személyre szóló ellátást kapjon. Nélkülözhetetlen az egészséges és biztonságos környezet 
megteremtése, az egészségvédelem, egészségnevelés és az alapvető higiénés szokások kialakítása. 
 

A gyermekélelmezés: a gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és a 
szabályrendszer kialakítását is feladatnak tekintjük. Ízléses tálaló edényekből, jó hangulatban folyik az 

étkezés. Saját főzőkonyhánkból naponta kerül ki az a sok finom étel, amit szakácsaink nagy gonddal 
és szakértelemmel készítenek el. 
 

Pihenés, alvás: idejét, időtartamát a gyermekek igénye határozza meg. Az alváshoz nyugodt légkört 
és megfelelő tárgyi feltételeket biztosítunk (kényelmes fekhely, friss levegő, csend). 
Tiszteletben tartjuk a gyermek alvási szokásait, a megszokott játékot, cumit, textíliát kapja meg, s ha 
kell, a kisgyermeknevelő közvetlen jelenlétével, simogatással altatja őket.  
 

Öltözködés: legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szembeni védekezés, de e tevékenység 
közben fejlődik a gyermek önállósága és az igényessége is. Az öltözködésnél a kisgyermeknevelő 
szerepe a gyermek önállóságának támogatása, amely a teljes kiszolgálástól a segítő, irányító 
tevékenységig terjed. Gyermekeink saját ruhában vannak, a csoportszobában váltócipőt használnak. 
Igény esetén tudunk biztosítani bölcsis ruhát, váltóruhát is. 



 

Egészségvédelem, egészségnevelés: feladatunk a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 
emberi higiénés szokások kialakításának segítése. Ügyelünk, hogy mindenkor érvényesüljön a 

folyamatosság, a szabadság, az önkéntesség és a választhatóság elve. Gondozó-nevelő munkánkban 
arra törekszünk, hogy a mozgás az egész napi tevékenység szerves része legyen. A tárgyi környezet 
biztosítása mellett a praktikum, az akadálymentesség és az esztétikum követelményeit tartjuk szem 
előtt. 
Ősztől tavaszig a bölcsődei napirendbe iktatva használjuk sószobánkat, mely a gyermekek 
immunrendszerét erősíti. 
A vízhez- szoktató program is segíti a gyermekek alkalmazkodását más közeghez, valamint bővíti 
intézményünk szolgáltatási palettáját. 
 

Az érzelmi fejlődés, szocializáció segítése 

 

A kisgyermek elsősorban érzelmi lény, érdeklődését érzelmei irányítják. Elsődleges szocializációs 
környezete a család, amelyben nevelkedik. A kisgyermek tevékenysége bizonyos mértékben tükrözi 
érzelmi világát. 
Az érzelmek befolyásolhatóak, pozitív érzelmek elősegíthetőek, de ugyanúgy a negatív érzelmek is. 
A bölcsődés kisgyermek gondozásának egyik alapfeltétele a pozitívumokra való támaszkodás, a 
pozitív megerősítés. 
 

A bölcsődei élet megszervezése, kapcsolattartás 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel: a bölcsőde az otthoni ellátást egészíti ki, szorosan együttműködve a 
szülőkkel. Az együttműködés partneri viszonyt feltételez, mely nem túl bizalmas, de őszinteségen 
alapszik. 

- Jelentkezéskor a szülő rövid betekintést nyerhet a bölcsődei életbe. 
- Minden szülő kap egy írásos tájékoztatót. 
- A felvételről szóló értesítés után kezdő szülői értekezlet keretében mutatjuk be 

intézményünket és annak működését. 
- Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a kisgyermeknevelővel. A 

családlátogatás célja a családdal való kapcsolat felvétel az otthoni környezetben, 
hogy a gyermek biztos háttérben fogadja a bölcsőde munkatársát. A 
kisgyermeknevelő sok új információ birtokába jut, amit hasznosít a gyermek 
bölcsődei nevelése során. 

- Adaptáció (beszoktatás): bölcsődénkben a kéthetes szülővel történő beszoktatást 
ajánljuk és javasoljuk. 

- Fogadóórát heti rendszerességgel tartok, meghatározott időben, de előzetes 
egyeztetés alapján bármikor szívesen állok az érdeklődők rendelkezésére. 

 

A Szülői Érdek-képviseleti Fórum működése 

 

Minden új gondozási évben megalakítjuk a Szülői Érdekképviseleti Fórumot. A fórum létrehozását, 
működését a gyermekvédelmi törvény határozza meg. Tagjai: 1 fő a Városi Önkormányzat Szociális 
Bizottsága részéről, 1-1 fő a szülői és a kisgyermeknevelői oldalról. 
A Fórum tagjainak lehetősége van aktívan, tevőlegesen segíteni napi problémáink megoldását, 
közösségi programjaink megszervezését. Az elmúlt évben nem érkezett jelzés. 
 

A bölcsőde kapcsolata más intézményekkel 
 

Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény értelmében a bölcsőde a gyermekjóléti rendszerben a 
jelző funkciót ellátó intézmény. 



A gyermekek érdekérvényesítése törvényi kötelezettséget jelent a gyermekek gondozásában részt 
vevő kisgyermeknevelők számára. 
 

A kompetencia határok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat alakítottunk ki 
mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek/kerülhetnek. 
  

Együtt működünk a házi gyermekorvosokkal, a Védőnői Szolgálattal, a helyi óvodákkal, a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal. 
 

Kölcsönösen jó együttműködés jellemzi a Polgármesteri Hivatal és GAMESZ munkatársaival való 
kapcsolatunkat is. 

 

A bölcsőde fejlesztésének rövid és hosszú távú tervei 
 

A két ütemben történő férőhelybővítés után nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a minőségi 
fejlesztésekre és a nagyobb felújításokra, mint például a kert füvesítésére, az öntözés 
korszerűsítésére. Erre már 12 éve vágyunk. 
 

2020 tavaszán a járványügyi zárlat idején dolgozóink felújították és lefestették a bölcsőde kb.400 m 
hosszú kerítését az utcai fronton és a belső kertekben is. 

Mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarításokat és mosást végeztünk a bölcsőde egész területén. 
 

2020-ban megtörtént a játszótéri eszközök időszakos kötelező felülvizsgálata, mely előírta a kerti 
játszótéri eszközök, mint pl. csúszdavárak, babaházak alapjának és környezetének ütésálló 
gumiburkolattal történő ellátását. Az elmúlt évben a működő hat játszótér közül háromban 
megtörtént a fejlesztés. 2021-ben költségvetésünk részét képezi a másik három játszótér 
korszerűsítése. 
 

Fenntartónk, a Város Önkormányzata 2018. szeptemberében pályázatot nyújtott be 1 egység/2 
csoportszoba és a hozzá tartozó helyiségekkel történő bővítésre. 
A nyertes pályázatot követően 2020-ban még nem kezdődött el a bölcsőde III. ütemű bővítése. 
 

A bővítéshez tartozó férőhelyszám és a szakmai munkakörökben dolgozók számának emelkedése 
miatt, a szakmai munkát segítendő egy fő szaktanácsadói státusz válik szükségessé! 
 

A bölcsőde minőségi működtetése érdekében térítési díjaink minimális emelésére javaslatot tettünk 
a Városi Önkormányzat felé, de a Covid 19 járványhelyzet mindezt felül írta, így az aktuális 
Kormányrendelet szerint 2020-ban nem emelhettük meg érvényben lévő térítési díjainkat. 
 

Összegzés 

 

A 2020-as év Covid 19 pandémiája Európa és világszerte, így településünk és bölcsődénk életét is 
gyökerestül kibillentette a már jól megszokott működéséből. 
Városunknak is fel kellett készülnie a védekezésre, hogy a fertőzést időben megelőzzük, a veszélyt 
elhárítsuk. Veresegyház is kialakította védelmi rendszerét, hogy megfelelő óvintézkedéssekkel 
biztosítsa a lakosság mindennapjait. 
Ennek a felelősségteljes munkának volt részese a Meseliget Bölcsőde minden dolgozója. 
Kollégáink szó nélkül csatlakoztak a bölcsőde rendkívüli bezárása idején a város 65 év feletti 
legveszélyeztetettebb korosztálya egészségének sikeres megőrzésében és vállaltak önzetlen és 
odaadó munkát az ellátásukban. 
 



Legfontosabbnak tartjuk továbbra is a gyermek, illetve családközpontú bölcsődei élet 
megteremtését. A családdal aktívan és sokoldalúan együttműködünk, támogatva, esetleg 
kompenzálva a nemkívánatos családi hatásokat. 
Mintái és lelkes terjesztői kívánunk lenni a tudományos eredményekre épülő nevelési elveknek és 
mentálhigiénés módszereknek. 
Mindezeket természetesen csak úgy vagyunk képesek megvalósítani, ha munkánkat elhivatottsággal, 
szakmai hozzáértéssel végezzük. 
Tevékenységünk színvonalát folyamatos továbbképzésekkel, önképzéssel javítjuk, fejlesztjük. 
 

Veresegyház, 2021. március 04. 
 

 

 Vigh Eleonóra 

 Bölcsődevezető  
 

 

 

Beszámoló a Kéz a Kézben Óvoda 2020-2021-es nevelési évre vonatkozó gyermekvédelmi 

tevékenységről 

A nevelési év elején, a már bevált módon a csoportvezető óvónők bevonásával felmértük, majd 

különböző szempont szerinti kategóriák alapján nyilvántartásba vettük a tagóvodák, valamint a 

központi óvoda gyermekeit. Ezek az adatok adták a 2020. őszi statisztika alapját. 

 2020. október 1. 2021. április 30. 

Gyermek létszám 927 fő 995 fő 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4 fő 5 fő 

Veszélyeztetett 0 0 

Hátrányos helyzet 0 0 

Halmozottan hátrányos helyzet 3 fő 4 fő 

BTMN 36 fő 91 fő 

SNI 27 fő 34 fő 

 

Mindezeken túl nyilvántartásba vettük a 3 és többgyermekes családban nevelkedő, a más 

településről járó, a tartós beteg, valamint a különböző okból kifolyólag étkezési fizetési 

kedvezményben részesülő gyermekeket is. 

Az őszi-téli időszakra is, a tavaszira pedig fokozottan érvényes volt, hogy az aktuális vírushelyzetre 

tekintettel lecsökkent, illetve online módon valósult meg a társintézményekkel való találkozás, 

együttműködés. 



Így a 2020-as beszámoló, az iskolai szociális segítő feladatairól szóló, az oktatási, nevelési intézmény 

és családsegítő együttműködése vészhelyzet esetén különös tekintettel a veszélyeztetett 

gyermekekre, valamint az autizmusról szóló előadás is online módon történt. 

A tagóvodákban fogadtuk a csoportos óvónők jelzéseit olyan esetekben, amelyek fokozott figyelmet 

igényeltek, de még intézkedést nem.  

Rendkívüli esemény nem történt, gyermekvédelmi okokból kifolyólag rendkívüli családlátogatásra 

sem került sor. Ellenben válási és gyermek elhelyezési perek okán folyamatosan érkeztek bírósági 

megkeresések, melyekre a csoportos óvónők mindig szakszerűen, elfogultságmentesen megírták a 

pedagógiai jellemzést. 

A 4. számú tagóvodában sor került egy rendkívüli fogadóórára, melynek keretében a válófélben lévő 

szülőkkel ismertetnünk kellett, hogy az egymás ellen kijátszott és a saját magukat jobb pozícióba 

hozó történések, melyekhez a gyermeküket is felhasználják, a gyermek komoly pszichés 

problémáihoz vezethetnek és ezzel őt nagymértékben veszélyeztetik. Sajnos mindezekkel a szülők 

egyáltalán nem voltak tisztában, nem látták át és nem vették észre, hogy mekkora a baj 

gyermekükkel kapcsolatban. A felvilágosítás, tanácsadás eredményesnek bizonyult. A szülők végül 

együttműködtek, a megbeszélés sikeres volt. 

A 2020/2021-es tanév gyermekvédelmi tevékenységét óvodánkban a gyermekekre való odafigyelés, 

a vírushelyzet szabályaihoz való folyamatos alkalmazkodás és a gyermekvédelmi törvény alapelvei 

határozták meg. 

Veresegyház, 2021. május 3. 

Kéz a Kézben Óvoda gyermekvédelmi felelősei által: 

Biró Ferencné, Guth Ilona, Pálóczi Erika 

Pásztor Katalin 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



Gyermekvédelmi szempontú összefoglaló a Veresegyházi EGYMI 2020-2021-es nevelési 
évéről  

 

Pedagógiai folyamatok: 
 

A 2020-2021-es tanévben alsó tagozatos csoportjaink vonatkozásában a „két osztályfőnökös” modell 

működött tovább. (Ez azt jelenti intézményünkben, hogy egy–egy csoporthoz két, egyenrangú és a fő 
tantárgyak tanítását is egyformán elosztó pedagógus, illetve osztályfőnök tartozik. Egyikük tanító, a 
másik – lehetőség szerint - gyógypedagógus. Ezzel a lépéssel a szakmai munka megújulását és 
fejlődését, kiteljesedését vártuk és tapasztalataink azt mutatják, ez a megfelelő pedagógiai modell 

iskolánk tanulói számára. Olyan együttműködés valósult meg a csoportokban együtt, egy párként 
dolgozó pedagógusok között, amely régebben elképzelhetetlen volt. A munkamegosztás, a terhek 
elosztása, valamint a felelősség egyenlő viselése megkönnyítette a kommunikációt és a mindennapi 
szakmai munka végzését is.)  
Az idei tanév második felében sajnos ismét felütötte fejét a pandémia, ezért a belső 
továbbképzéseink nem a tervezettek alapján valósulhatott meg, illetve egészen más készségeinket és 
erősségeinket kellett latba vetni, hogy az online oktatás gördülékenyen menjen. Az első félévben is 
gyakori volt, hogy a fertőzés továbbterjedésének megelőzése érdekében egy-egy osztályt online 
módon kellett tovább oktatni, ezek az etapok a járványkezelési protokollnak megfelelően 10-14 napig 

tartottak. A hiányzások száma is nőtt, a járványhelyzetre való tekintettel, ezt is más nézőpontból kell 
figyelembe venni a továbbiakban (az osztályozóvizsgák szempontjából).  
A programok jelentős részén kellett változtatnunk, illetve sok esemény elmaradt. 
Részben megtörténtek a családlátogatások, a szülők részt vettek szülői értekezleteken és 
fogadóórákon.  

 

Tanulóink között nagy számban vannak 2H-s és 3 H-s tanulók. Ez elsősorban a gyógypedagógiai 
osztályokba járó gyermekekre jellemző. Az ide járó tanulók gyakran és jellemzően szociálisan nagyon 
nehéz helyzetben lévő családokból kerülnek ki. 
Iskoláinkra igaz, hogy kevés a magántanulók száma. Ez a gondos és preventív gyermekvédelmi munka 
eredménye. Az is feltűnő viszont, hogy a gyógypedagógiai csoportokban de a logopédiai tagozaton is 
megnőtt az igazolatlan hiányzások száma. Az idén az igazolt hiányzások száma is kiugróan 
megemelkedett a szülők részéről tapasztalható fertőzésveszély miatti jogos félelemmel kapcsolatban. 
 Szakmai munkánkat a tudatos tervezés jellemzi. Törekszünk arra, hogy minél jobban megőrizzük, és 
ha lehetséges kiterjesszük azt a szakmai többletet, ami a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 
miatt iskolánk sajátja. Ez az alacsony csoportlétszámokban, a fejlesztő-segítő foglalkozások 
rendszerében és még sok minden másban is tetten érhető. 

 

Az intézmény alapdokumentumainak módosítása, frissítése folyamatos.  
Óvodás csoportunk négy éve működik és idén egy csoporttal bővült a dunakeszi telephelyünkön. Ott 
2021. szeptemberétől két csoportunk fog működni. Így összesen már három óvodás csoportban 
fogjuk nevelni a gyermekeket. A térségben felmerülő igényekre próbálunk ezzel megoldást adni. Ez a 
bővüléssel együtt is csak részben sikerül. 
 

 

Gyógypedagógiai tagozat: 
 

Intézményi szinten 13 gyermek esetében küldtünk írásos jelzést a Gyermekjóléti Szolgálat felé - ebből 
2 esetben fóti, 3 esetben vácegresi, 1 esetben turai, 1 esetben szadai lakcímű gyermekkel 



kapcsolatban. Erdőkertesi vonatkozásban 6 esetről beszélhetünk. Kistérségi vonatkozás 
mindösszesen: 9 fő (Vácegres és Erdőkertes). További 3 gyermek kapcsán a szociális 
segítségnyújtásból segítettünk (2 erdőkertesi gyermek esetében a szülő hivatalos levelezését 
segítettük, hogy a gyermekek ápolási díjában jogosulttá váljon, és 1 gödöllői gyermek esetében a 
család lakhatási problémájával kapcsolatban igyekeztünk írásos állásfoglalással segítséget nyújtani. 
Több esetben éltünk a személyes, illetve a telefonos beszélgetéssel, jelzéssel. Minden esetben 
igyekeznek munkatársaink a szülőket elérni telefonon, vagy írásban. A kistérséget érintő jelzések: 3 
gyermeknél hiányzások (ebből 1-nél a hiányzás is „gazdagította” a veszélyeztetési repertoárt), 
igazolatlan hiányzások. 4 gyermeknél meglévő védelembe vételi eljárás fenntartása miatt 
készítettünk pedagógiai jellemzést. Konkrét veszélyeztetettség miatt a gyógypedagógiai tagozaton 
tanuló 3 gyermek esetében tettünk: egy erdőkertesi testvérpárunknál esetkonferencia összehívására 
kerül majd sor, vélhetően szükség lesz a védelembe vételre a magas fokú veszélyeztetettség miatt, 1 
másik esetben pedig a magas hiányzások és egyéb veszélyeztetés miatt a gyermek családból való 
kiemelésére került sor.  
Szintén gyógypedagógiai érintettségű, de óvodánkba járó 1 gyermek esetében komoly elhanyagolás 
és veszélyeztetés miatt jeleztünk, itt esetmegbeszélőre is sor került, védelembe vételre azonban nem 
volt szükség, a családot alapellátás keretén belül gondozzák tovább az erdőkertesi kollégák. 
 

 

Logopédiai tagozat: 
 

A tanév során 15 tanulót érintően kerültünk kapcsolatba a Gyermekjóléti Szolgálattal. Itt 9 fő 
esetében a magas számú, igazolt hiányzások miatt került sor a Gyermekjóléti szolgálat 
tájékoztatására – 4 veresegyházi, 2 erdőkertesi, 2 galgamácsai, 1 őrbottyáni lakos (tehát 
kistérséget érintően 6 főről beszélünk). Minden esetben jelzéssel éltünk, ahol az igazolt 
hiányzások száma elérte vagy meg is haladta a 200 órát, tekintettel arra, hogy 250 igazolt 

hiányzás esetén a nevelőtestület dönt a tanuló továbbtanulásáról, azonban 275 órát 
meghaladó hiányzásnál már döntési jogköre sincs a tantestületnek, az osztályismétlésre 
szükség van.  
Tekintettel a jelenlegi helyzetre természetesen egyéni elbírálással igyekszünk tanulóink 
érdekeit szem előtt tartani, hiszen a járványügyi helyzet felülírja a távolmaradások 
esetlegességét is.  
5 esetben pedagógiai vélemények készítésével kerültünk kapcsolatba a Kistérségi 
Gyermekjóléti Szolgálattal - meglévő védelembe vétel felülvizsgálata szükségeltette a 
vélemény elkészülését. 
 

 

Szociális problémák, deviancia: 
 

Sok szociális problémával nehezített helyzettel szembesültek kollégáink ebben a tanévben is.  Főleg a 
gyógypedagógiai tagozat tanulóinak háttere, és szüleinek elhanyagoló nevelése, hozzáállása miatt. 
Sok volt eddig az igazolatlan hiányzás, a magatartási probléma, az olyan helyzet, ami az otthoni 

családi vitából nőtt ki problémává, otthoni konfliktus okozta, de a tanulók az iskolába is magukkal 

hozták a feszültséget. Sok az elhanyagoló család és a higiénés szempontból és mentálisan is 
elhanyagolt gyermek. 

Itt ezen a területen a jövőben több segítséget szeretnénk kapni iskolapszichológusunktól, elsősorban 
a megelőzés és a családokkal való kapcsolat tekintetében. A védőnői hálózat aktívan szervezi a 
higiéniai megelőző egészségnevelő programjainkat. 
 



 

Prevenciós munka: 

 

A Gyermekjóléti szolgálat munkatársaival kollégáim már a kezdeti szakaszban feltárták azokat a 
problémákat, amik korai stádiumban is láthatóan a későbbi súlyos konfliktusokat okozzák a tanulók 
számára mind közösségükkel, mind saját magukkal. Így a gondok egy része megelőzhető volt. Más 
része viszont minden erőfeszítésünk ellenére problémává nőtte ki magát, aztán nehezen, vagy 

egyáltalán nem oldódott meg. 
 

 

A nevelő-oktató munka értékelése: (óralátogatások…) 
 

A Veresegyházi EGYMI részére kidolgozásra és elfogadásra került a tanévre vonatkozó Éves 
Önértékelési Terv és 5 éves Önértékelési Program. Ennek alapján pedagógusaink 20 %-a részt vett 
még az előző tanévben a belső önértékelésben és sor került az előírt óralátogatásokra is. 
Az egyéb vezetői óralátogatások meghatározott terv szerint zajlottak és több oldalról igyekeztünk 
megvizsgálni pedagógusaink tanórai és tanórán kívüli tevékenységét is. A felkészültség és az óra 
hangulata, valamint a kapcsolat a tanulókkal, a motiválás a legfontosabb megfigyelési szempontok 

közé tartoztak. Tapasztalataink szerint jó és kiváló teljesítményeket láttunk a kollégáktól. A 
tapasztalatcserék és a jó módszerek átadása egymásnak havi rendszerességű találkozások alkalmával  
megvalósultak. A pedagógusoknak igazoltan két óra hospitáláson kellett részt venniük a tanév 
folyamán. Ezt hospitálási naplók leadásával igazolták. A tapasztalatok a kollégák beszámolói alapján 
nagyon jók. Sokat tanultak egymástól, új ismeretekkel gyarapodtak módszerekről, megoldási 
módokról, szervezésről. Ezért a következő tanévben folytatjuk ezt a programot. 

Eredmények: 
 

A nevelőmunkában elért eredmények: 

Iskola és tanuló kapcsolata: Intézményünkben több szintű tanulási nehézséggel összefüggő 
problémát találunk. Tanulóink mindegyike sajátos nevelési igényű, de vannak köztük 
enyhébb, csupán beszédértési-beszédészlelési problémákkal küzdők és súlyosabban érintett 
enyhe értelmi fogyatékosok is. Ez a sokszínűség meghatározza az intézmény tanár-diák 
kapcsolatát is Ebben inkább a lehetőséget kell látnunk egyre inkább, mint gátló tényezőt. 
Intézményünk tanulói és pedagógusai számára így magától értetődő, hogy a tanulókkal való 
érzelmi alapú kapcsolattartás nagyon fontos része a nevelőmunkának. Így a „közös nyelv” a 
közös értékrend megtalálása alapvető érdek. A tanulók a megszabott határokon belül, de 
sokszor partnerként segítik a pedagógusok munkáját akkor, amikor a megfelelő kölcsönös jó 

viszony már kialakult. A tanulókkal való kapcsolat iskolánkban hangsúlyozottan nem csak a 
tanórákra vonatkozik. Szakkörökkel és sokszínű szabadidős-programkínálattal erősítjük főleg 
a következő tanévben azt a tanár-diák kapcsolatot, ami sokat hozzátesz a magas színvonalú 
nevelőmunkához. 

Iskola és családi ház kapcsolata: 
 

A szülők a legfontosabb partnereink mindennapi munkánkban. A velük való jó kapcsolatra való 
törekvés a Szülőklubok szervezésében, de sok más új rendezvényen is megvalósult ebben a tanévben. 

A szülőkkel való kapcsolattartás egészen új alapokra helyeződött az elmúlt két tanévben. A széthúzó, 
egymással is vitatkozó szülői hozzáállás helyét átvette a segítő szándékú közös gondolkodás és 



cselekvés. Ebben a tanévben megalakult az EGY MIndenkiért alapítvány, ami az intézmény 
mindennapi életének segítését tűzte ki céljául. 
Kollégáim családlátogatásokkal és a szülőknek a mindennapi nevelőmunkába való bevonásával 
teremtenek lehetőséget a minőségibb közös munkára. Ebben nagy segítség a digitális kommunikációs 
technológia és az immár két tanév óta használt e-napló. 
 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: 
 

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a belső információáramlás segítse a mindennapi munkát és a 
nevelő-oktató munka színvonalára is jó hatással legyen.  Fontosnak érzem, hogy minden információ 
időben eljusson minden érintetthez, valamint azt is, hogy a kollégáknak azonnal lehetősége legyen 
visszajelzésre, véleménynyilvánításra. Ez ebben a tanévben már sokkal jobban működött. Az új 
épületünkben kialakított  új szokásrend megoldotta ezt az évek óta fennálló problémát. 
 

Szakmai munkaközösségeink egymás munkáját erősítve működtek ebben a tanévben és a közös 
gondolkodás adta a szakmai fejlődés alapját. 
Az utazó gyógypedagógusi hálózat önálló intézményegységgé válva igazi kis közösség lett. Ebben a 
tanévben a mindennapi szervezőmunka és az ellátás minél nagyobb százalékban történő 
megvalósítása volt a prioritás. 
A újjászervezett és több területre kiterjedő szakmai műhelymunka valósággá vált ebben a tanévben. 

A fejlesztő közösségünk  magába foglalta az utazó területen dolgozó munkatársakat is és feladata lett  
megszervezni a szakmai napokat, találkozókat, konferenciákat is ezen a területen. 
 

Az intézmény külső kapcsolatai: 
 

A Dunakeszi Tankerületi Központtal megfelelő munkakapcsolatban vagyunk. Megítélésem 
szerint nagyon sokat tud segíteni a napi problémák megoldásában az, hogy törekszem a 

személyes jó kapcsolatra és a személyes hangvételre a Központ munkatársaival. Sokszor 
kérünk segítséget tőlük a tanügy igazgatási munkával kapcsolatban. Mindig készségesek és 
segítőkészek. A DTK anyagi lehetőségei és ezen keresztül intézményünk lehetőségei is sokat 

javultak az előző tanévben. Ez sajnos erre a tanévre már nem volt igaz. Saját 
költségvetésünkkel is csak részben gazdálkodhatunk. 
Önkormányzat: Veresegyház város sok mindenben segíti/segítheti továbbra is az intézményt. 
A jó kapcsolat alapja a tanulók, akik továbbra is ebből a városból és térségből kerülnek 
hozzánk nagyobb részben. Minden fórumon, ami az önkormányzattal összefügg, 
megjelenünk és képviseljük az intézmény érdekeit. Jó a kapcsolatunk a polgármester úrral és 
az oktatási kérdésekkel foglalkozó szakreferens kollégákkal is. 
Nagyon fontos számunkra, hogy jó és szoros kapcsolatot ápoljunk a Gyermekjóléti 
Szolgálatokkal és a Gyermekvédelmi Intézményekkel is. Ezt meg is tesszük és ezen keresztül 
jobban  tudjuk a tanulók érdekeit is képviselni. Szoros kapcsolatra törekszünk a rendőrséggel 
és a drogmegelőzési programokat irányító kollégákkal. 
 

Veresegyház, 2021. május 10. 
 

                                                                                               Csáthy Tamás  
                                                                                                   igazgató 



Veresegyház Város Védőnői Szolgálata 7 körzete által 2020 évről készített „Éves tájékoztató a 
területi védőnő gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről” összesített adatai a következőek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Tájékoztató a Váci Mihály Művelődési Központ  

gyermekközművelődési munkája 

2020. Bevezető: 
A 2020-as évben, a koronavírus-járvány okozta vészhelyzeti időben, ahogyan az országban és 

világszerte, a mi intézményünk életében is jelentős változásokat hozott. 

A megszokott működésünk átalakult, márciusban szinte teljesen leállt. Mivel az intézmény nem volt 

látogatható, rendezvényeket nem szervezhettünk. A művelődési központ közösséget érintő 

elképzelései, tervei az online térbe került át, melyekről a beszámoló aktuális helyein teszünk említést. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.  

törvény alapján a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek 

gyakorlása közcél. 

Városunk lakosságának társadalmi összetétele, demográfiai sajátossága alapvetően meghatározza a 

helyi közművelődés cél- és feladatrendszerét, tevékenységét. A lakosságszám növekedésével a 

gyermekek és fiatalok aránya az országos átlagnál jóval magasabb, sok a többgyermekes család. 

Intézményünk elsődleges célja, hogy minél több gyermek számára biztosítson lehetőséget a kultúra 

befogadásának és létrehozásának folyamatában (tehetséggondozás, kreativitás-fejlesztés), a 

közösségi művelődésben és a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltésében. Részben saját szervezésű 

programokkal, új kezdeményezések szakmai támogatásával, külső megkeresések technikai 

kivitelezésében, termek használatának biztosításával.  

Az intézmény több évtizedes működése során jellemző volt a különböző igényekhez igazodó 

csoportok létrejötte, formálódása vagy megszűnése. Az eltelt esztendőben is igyekeztünk az 

adottságainkhoz képest minél többrétű kulturális, szabadidős tevékenységeket biztosítani a 

különböző generációknak.  Gyermekközművelődés:  
A gyermekkorosztály képviselteti magát a legnagyobb számban a településen. Intézményünk a 

lehetőségeihez képest kíván sokrétű és változatos programokat, egymásra épülő folyamatokat, 

közösségeket kínálni e korosztály számára (pl.: klubok, művészeti közösségek, tanfolyamok, táborok, 

táncházak).  

Ifjúsági közművelődés: 
Az ifjúsági korosztály a legnehezebben elérhető korcsoport. Az általános iskolát elhagyva 

szétszélednek különböző iskolákba.  



Többnyire a főváros, vagy a környező települések intézményeiben tanulnak tovább. Tervezzük olyan 

közművelődési színtér kialakítását, ahová spontán el tudnának menni a fiatalok. Lehetőséget 

biztosítanánk közösségi csoportosulásnak kulturált és ellenőrzött keretek között. Legfontosabb 

feladat a működő közösségek elérése, kisközösségek számára speciális érdeklődési körüket, 

tevékenységüket érintő területek biztosítása (színjátszás, zene, tánc, sport, stb.).  

A sport részleg és a meglévő művészeti közösségeink alkalmasak a fiatalok érdeklődési kör szerinti 

kulturális közösségekhez való csatlakoztatására.  Családokat érintő közművelődés: 
Intézményünk a nagyrendezvények megszervezése során ügyel arra, hogy minden korosztály és 

érdeklődési kör számára nyújtson kínálatot, lehetőséget a szabadidő közös és értékes eltöltésére. Így 

a komolyzenei hangversenyektől, helytörténeti, vagy képzőművészeti kiállításoktól kezdve a 

gyermekeknek szóló programokon keresztül a hagyományőrzés, a fiataloknak szóló koncerteken át 

ezeken az eseményeken minden érdeklődési kör és korosztály érintve van.  

A gyerekek részére biztosított közművelődési, művészeti, közösségi és szabadidős tevékenységek 

főbb formái a képességeket, kézségeket fejlesztő közművelődési tevékenységek az aláb biak:  

Mézesvölgyi Kisképző Kör (rajz- és képzőművészeti kör),  

Szerep Elek (színjátszó kör általános iskolás korosztály számára), 

Múzeumpedagógiai foglalkozások iskolás korú gyerekeknek, 

Szövőműhely, Veresi Big Band, kórus, 

Hagyományőrző népi együttesben és a Népdalkörben az ifjúsági és felnőtt korosztállyal együtt 

vesznek részt a gyerekek, 

Ringató – zenés baba-mama foglalkozás. Egészségre nevelő, sportjellegű tevékenységek:     
Balett, gyerektorna, hip-hop tánc, Karate DO, Karate Ovi, Rockin Board. 

Kajak-kenu (téli edzések).  Gyermekközművelődés további formái, tevékenységei:  
Komolyzenei hangversenyek / filharmóniai előadások, 

Mesélő Muzsika a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, 

kézműves foglalkozások / rendszeres és rendezvényekhez kapcsolódó, 

Családi táncházak, 

Színjátszó csoportok működtetése.  

 



Rendezvények, amelyekben minden korosztály érintett: 
Komoly- és könnyűzenei koncertek,  

Kiállítások, amelyek a gyermek korosztálynak is szólnak,  

Kiállítások gyermek alkotók munkáiról,    

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TANULÓ DIÁKOK KIÁLLÍTÁSON VALÓ BEMUTATKOZÁSA,  

Városi nagyrendezvények, közösségi programok (Majális, Városünnep, Szent István nap, Veresi 

Szüret, Földnapja, Mikulás, Karácsony) keretében többféle gyermekprogramot biztosít a művelődési 

ház.   Oktatási intézményeken keresztül történő gyermekkorúak egyéb ellátása:  
Intézményünk, a Váci Mihály Művelődési Központ (székhely) és a Szabadidős és Gazdasági Innovációs 

Centrum (telephely) épületében egyaránt ingyenesen biztosít helyet a társintézmények oktatási időre 

és oktatási időn túli gyermekeket foglalkoztató tanórán és tanórán túli programjaikra.  

Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola – próbák, tanórák megtartása, tanszaki koncertek, 

tanárihangverseny, tanévzáró, 

Fabriczius József Általános Iskola – közösségi, társadalmi ünnepek megrendezése,  

Veresegyházi gyermekek és fiatalok a használói a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

sportudvarának is intézményi szinten: 

Kálvin Téri Református Általános Iskola, 

Katolikus Gimnázium (VERKA) 

Waldorf Iskola, 

TámaszPont-MOP-KA Ifjúsági Ház, 

A művelődési ház és az innovációs centrum kölcsönösségen alapuló, jó munkakapcsolatot alakított ki 

az önkormányzati és magánóvodákkal, az általános iskolával, gyermekeket foglalkoztató civil 

szervezetekkel. A munkatársak közül több művelődésszervező foglalkozik a gyermekek 

közművelődési ellátásával. 

Programjaink írásos és elektronikus formában (honlap, facebook) valamint a médián keresztül (VVTV, 

nyomtatott helyi sajtó „Veresei Krónika” címmel) egyaránt eljutnak a gyermekintézményekhez és a 

családokhoz is.  

A szakmai tevékenység területén a hagyományos programok megtartása mellett továbbra is kiemelt 

feladatunknak tekintjük a helyi közösségi kezdeményezések támogatását, szakmai segítését.  

Az intézményben működő növekvő számú szakkörök, öntevékeny művészeti csoportok, klubok a 

város közösségi életének meghatározó szereplői. 



További feladatunk a jövőre nézve egy oktatóterem kialakítása akár nyelvi, informatikai vagy egyéb 

képzés elindítására, pályázaton nyert informatikai eszközök használatával. 

Intézményünk törekszik a gyermekkorosztály szabadidős tevékenységének minél magasabb 

színvonalú ellátására.  

 

A Művelődési Központ épületeiben helyet kapnak a következő, gyermekeket foglalkoztató csoportok, intézmények: 

Veresi Big Band, Cantemjus kórus, Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, 

Kerecsen néptáncegyüttes, Népdalkör, 

Salamon Történelmi Klub, Veresi Balett, 

Hip - hop, Kajak-Kenu szárazföldi edzés a konditeremben, Karate DO, Karate ovi, 

Senior örömtánc, Senior jóga, Senior torna, 

Új Forrás Ifjúsági Színház, Színskála Stúdió VISZ, Szerep Elek Diákszínjátszó Csoport, 

No Comment hiphog, Női alakformáló torna, 

Rajzszakkör, Zsonglőrszakkör, Sakk-szakkör és versenyek, 

Ringató (3 éven alattiak), Manóklub, 

Rockin' Board TSE, Ritmikus Gimnasztika, 

Smaragd SE, Szövőkör, 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ)  

Zongoraoktatás (konferenciaterem) Lisznyay Szabó Gábor AMI  

Gyermek- és ifjúsági korosztályt is vonzó előadások, koncertek, táborok  
január 22. 19.00 ZORÁN koncert - Magyar Kultúra Napja  / Váci Mihály Művelődési Központ 

január 19. 18.00 A Liget óvoda farsangja / Váci Mihály Művelődési Központ 

február 7. 18.00 Kiállításmegnyitó: Miske Emő és Móricz Katalin festőművészek  

/ Innováció - Udvarház Galéria  

február 23. 16.00 Cantemus kórus farsangi koncertje / Innováció - Konferenciaterem 

február 25.   9.00 Mesélő Muzsika - a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral  

/ Váci Mihály Művelődési Központ 

március  1. 19.00 "Örkény István: Mindig van remény - Színskála Stúdió előadásában 

   / Váci Mihály Művelődési Központ 

március  2. 13.00 "Örkény István: Mindig van remény - Színskála Stúdió előadásában 

   / Váci Mihály Művelődési Központ 



március 15. 10.00 Városi megemlékezés 1848 / Petőfi tér 

március 16- június.22. Kanapé mozi – online, a művelődési központ FB oldalán volt elérhető 

június 2. 18.00 Trianonhoz kapcsolódó előadás / Innováció - Konferenciaterem 

június 4. 16.30 Nemzeti Összetartozás Napja / Trianoni megemlékezés Margita  

augusztus 20. 10.00 Kenyérszentelő ünnepi szentmise / Szentlélek-templom 

augusztus 20.     11.00 Rákóczi emlékmű koszorúzása / Termál fürdő bejáratánál lévő emlékkő 

szeptember 5.  16.00 Veresegyházi Hagyományőrző Együtttes 30. év jubileumi gálája 

szeptember 11.  18.00 Fronton maradva" - kiállítás megnyitó, külső tér, Medvés-kút 

szeptember 30.  18.00 Mese est / Innováció - Konferenciaterem 

október 3. 17:00 Zongora hangverseny / Innováció - Konferenciaterem 

október 6.   9.00 Bababörze / Váci Mihály Művelődési Központ  

október 6. 18.00 Aradi Vértanúk Napja, szoboravatás / Széchenyi-domb 

október  23. 10:00 Városi koszorúzás  1956. / Kálvin tér, 56-os emlékmű 

október18 17.00 Cimbaliband / Innováció-Konferencia 

november 6. 18.00 Imre Hilda könyvbemutató Innováció-Konferencia 

december 6. 16.00 Városi Mikulás Online „Élőben kapcsoljuk a Mikulást” – stúdiófelvétel Oktatási intézményeken keresztül történő gyermekkorúak egyéb 
ellátása:  
Intézményünk, a Váci Mihály Művelődési központ és a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

épületében egyaránt ingyenesen biztosít helyet a társintézmények oktatási időre és oktatási időn túli 

gyermekeket foglalkoztató tanórán és tanórán túli programjaikra.  

Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola – próbákhoz, tanórák megtartásához, tanszaki koncertekhez 

biztosítunk helyet.  

Fabriczius József Általános Iskola – közösségi, társadalmi ünnepeik megrendezéséhez,  

Veresegyházi gyermekek és fiatalok a használói a Szabadidős és Gazdasági Innovációs 

Centrum sportudvarának is. 

Kálvin Téri Református Általános Iskolával  

Katolikus Gimnáziummal 

Waldorf Iskolával  

TámaszPont-MOP-KA Ifjúsági Házzal  

A művelődési központ és az innovációs centrum kölcsönösségen alapuló, jó munkakapcsolatot 

alakított ki az önkormányzati- és magánóvodákkal, az általános iskolával, gyermekeket foglalkoztató 

civil szervezetekkel.  A munkatársak közül 1 fő művelődésszervező foglalkozik a gyermekek 

közművelődési ellátásával. 



Programjaink írásos és elektronikus formában, valamint a médián keresztül (VVTV, nyomtatott helyi 

sajtó) egyaránt eljutnak a gyermekintézményekhez és a családokhoz is.  

 

A szakmai tevékenység területén a hagyományos programok megtartása mellett továbbra is kiemelt 

feladatunknak tekintjük a helyi közösségi kezdeményezések támogatását, szakmai segítését. Az 

intézményben működő növekvő számú szakkörök, öntevékeny művészeti csoportok, klubok a város 

közösségi életének meghatározó szereplői. 

Intézményünk törekszik minden korosztályt érintő szabadidős tevékenységek minél magasabb 

színvonalú ellátására.  

 

Veresegyház, 2021. április 25.      

 

Csécsyné Drótos Edina 

igazgató 

 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett 

megállapítások bemutatása 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2020. november 6-án a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsődénél 
hatósági ellenőrzési eljárást indított. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a Bölcsőde a 
jogszabályoknak és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.  Az 

ellenőrzés során megállapításra került hiányosságokat az intézményvezető 2020. december 10-i 

nyilatkozata szerint megszüntette és a Kormányhivatal egyéb jogsértést nem tapasztalt, ezért az 
eljárást lezárta. A felmerült hiányosságok: 1. A Házirend kiegészítése a panaszjog gyakorlásának 
szabályaival 2. Az ellátás kérelmezője  írásban is kapjon tájékoztatást az érdekképviseleti fórum 
tevékenységéről. 
A Pest Megyei Kormányhivatal részéről további helyszíni ellenőrzésre nem került sor 2020 évben, a 

gyermekek napközbeni ellátását biztosító és a család,- és gyermekvédelmi szolgálatot teljesítő 
intézményekben.  

 

 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

 

Veresegyház a gyermekjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására megfelelő intézményi 
háttérrel rendelkezik, képzett szakemberekkel és lelkes civilekkel végzik fontos munkájukat. 
Az oktatási-nevelési, közművelődési intézmények és a civil szervezetek által készített beszámolók, 

továbbá a város vezetése szerint a városban jelenleg nincs szükség újabb – gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti – intézményre.  
Gyermekek átmeneti otthonát köteles működtetni az a települési önkormányzat, amelynek területén 
20 000-nél több állandó lakos él. A településünkön lakó gyermekek nevelését, oktatását, szociális 
segítését vagy gyógyítását végzők szakmai véleménye, hogy a gyermekek átmeneti otthonát ellátási 
vagy társulási szerződés alapján érdemes megoldani. 



6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és 
fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények 
számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása 

 



7. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 

Nyári szünetben a veresegyházi egyesületek, alapítványok, egyéni vállalkozók, egyházak által 
szervezett táborokat is támogatta a  Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 4.000.000.-Ft-tal. Az 

osztálykirándulásokra szánt keret ide került átcsoportosításra. A pályázatot beadó 21 táboroztatónál, 
782 támogatott gyermek vehetett részt kedvezményesebb díjért a táborokban. Részletesen a 
következő táborokat támogatta az önkormányzat: hosszú vizi motoros edző tábor; színjátszó-dráma 
tábor; úszótábor; kézilabda edzőtábor; harcművészeti tábor; horgásztábor; iskolára hangoló tábor; 
lovas táborok; kreatív fejlesztő, angol és kézműves tábor; iskolai előkészítő ovisoknak; kerámia, 

művészet és drámatábor; cserkésztáborok; nyári napközis tábor; ifjúsági, közösségépítő tábor; 
biciklitúra; labdarúgó edzőtábor; karate edzőtábor; egyházi tábor; sporttábor. A táborokat szervező 
magánszemélyek és szervezetek: Veresegyházi Diák-Szabadidős S.E. és Kajak-kenu Club Alapítvány; 
Ácsné Csáki Ildikó; Csomborné Halmai Ágnes; Handbear Kézisuli SE; KI Művészetek Egyesülete; Élhető 
Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Egyesület; Gyermekek Fejlődéséért Egyesület; Hajnalsárkány 
SE; KISFÜGE Mozgás- és Fejlesztő Stúdió Kft.; Huszai Erzsébet; Rokob Tibor E.V.; Royal Rangers 
Keresztény Vándorok Ifjúsági Egyesület; Veresegyházi Református Egyházközség; Veresegyházi 
Western Lovas Egyesület; Támaszpont MOPKA; Veresegyházi Katolikus Gimnázium; GEAC Labdarúgó 

Kft.; Veresi Karate Sportegyesület; Juricsek Dominika; Római Katolikus Egyházközség Veresegyház; 
Szűcs Attila. 
  

A Fabriczius Alapítvány által, az iskolai dolgozók gyermekei részére összeállított Mikulás csomagok 
gazdagabbá tételéhez 2020-ban az önkormányzat is hozzájárult. 

A Magyar Pamutipari Horgászegyesület 2020. szeptember 12-én családi horgásznapot és 
horgászversenyt szervezett, az önkormányzat támogatásával a Pamut-tó partján. 
 

Veresegyház lakosságának életkorát tekintve, fiatal település. Ez a fiatalosság tükröződik a város 
sportéletében is, amely pezsgő és igen sokszínű. A településünkön több mint 60különböző 
sportmozgást kínálnak a városban működő egyesületek és szakosztályok, ami évről-évre bővül. A 

versenyek nevezési díjára, országos döntők eljutásához, versenyszervezésre, edzőtáborokra, 

sporteszközök vásárlására, terembérlésre 2020-ban az önkormányzathoz fordult diákokat 
foglalkoztató sportcsoportok, magánszemélyek – BB Magic Dance Show Tánc; Harmat 
Mozgásstúdió; Plasek Lilla; Elekes Ajna; Elekes Tamara; Rockin’ Board TSE, Black & Gold Angels 
Veresegyház Kick-boksz K1 SE, Veresi Küzdősport Egyesület, Galaxis Veresegyházi SE, KI Művészetek 
Egyesülete, Fanatic Dog Sports Team Sportegyesület ; Legenda Box Club, Veresegyházi Diák-

Szabadidős SE és Kajak-Kenu Club; Handbear Kézisuli SE, REINIKU KYOKUSHIN KARATE KLUB; Sport 

Zone SE.; Sway STE,  Szabó-Ambrus Veronika; Szőke Attila; Tórh Brigitta és Tóth Patricia; 
Veresegyházi Western Lovas Egyesület; Veresi Farkasok Ifjúsági Sportegyesület; Veresi Karate SE; 

Veresiek Mozgásáért Egyesület (Futókör); Hatha Jógastudió  - összesen 5.000.000.-Ft támogatást 
kaptak. A csoportok, magánszemélyek sportágai: tánc, kick-boksz, fitnesz, tenisz, úszás, asztalitenisz, 
kézilabda, aikido, kutyás sport, karate, akrobatikus torna-légtorna, versenytánc, szertorna, jégkorong, 

akrobatikus rock and roll, kajak-kenu, lósport, labdarúgás-darts, judo, futás, jóga-gerinctorna-pilates, 

asztalitenisz, ökölvívás. 
 

Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programját támogatta 2020-ban az önkormányzat. A 

Program azt a célt szolgálja, hogy a határon túli magyar családok a helyi magyar iskolák választásával 
megőrizzék közösségükben a magyar nyelvet és kultúrát, illetve gyermekük számára többlet tudást 
nyújtó intézményt válasszanak. A programnak köszönhetően közüggyé vált a magyar iskolaválasztás a 
Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken és Csángóföldön. 



A veresegyházi Dédi Vendégháza Étterem 2015 óta minden évben egy nap teljes bevételét felajánlja 
valamelyik veresegyházi intézmény részére. 2020.05.17-én újra jótékonysági napot tartott, melynek 
folyamán a teljes napi bevételt (ideértve az ételek, italok árán felül befizetett összegeket is) Pásztor 
Béla, Veresegyház polgármestere által megjelölt alapítványnak/intézménynek utalta át. 2020-ban a 

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Egyesülete, a SZEDER Közhasznú Egyesület 

kapta az 541.030.-Ft támogatást, amit a 2020. évi gyermekek táboroztatásával kapcsolatos 
kiadásokra fordított. 

 

A Fuss-Ússz-Tornázz Alapítvány segítséget nyújt a gyermekeknek a testi és szellemi fejlődéséhez 
szükséges helyes életmód kialakításában. Kiemelt cél érdekében az asztmás és mozgásszervi 
megbetegedésben szenvedő gyermekeket támogatja. Az önkormányzat 2020-ban is a Mézesvölgyi 

uszodai sávbérlésükhöz nyújtott anyagi segítséget. 
 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Középmagyarországi Regionális Közhasznú Egyesülete 

több, mint 17 éve látja el segítő feladatait a városban. A veresegyházi telephelyre az Önkormányzat 
biztosít irodát, de ügyfélfogadásra csak előzetes megbeszélés szerint van lehetőség.  Az ÉFOÉSZ 
tagszervezeteként céljuk a közép-magyarországi régióban élő fogyatékossággal élő emberek 
tájékoztatása, segítése. 

 

A Veresegyházi Polgárőr Egyesület önkéntesei saját szabadidejüket áldozva segítik egész évben a 
városi rendezvényeken a helyszín biztosítását, a forgalom irányítását. Fő feladatuk a bűn – és 
balesetmegelőzés. A Veresegyházi Rendőrörssel szoros együttműködésben dolgoznak, közös 
járőrszolgálatot végeznek.     Az iskolanapok reggelén az általános iskolák közelében levő jelzőlámpa 
nélküli zebránál is segítik az átkelést. 
 

Fodor Gabriella Szép Magyar Szó Alapítvány kezdeményezésére 2009 óta minden év október 6-án 
emlékműállítás valósul meg a Széchenyi dombi Vértanúk Ligetén, önkormányzati támogatással. 
Évente egy vértanú mellszobra kerül átadásra, helyi általános iskolai tanulók műsorának kíséretében. 
 

Az általános iskolások részére 12 éve megrendezésre kerülő Sulibörzére a Covid járvány miatt 2020-

ban nem került sor. A pályaválasztási programot, tanácsadást, grafológiai elemzést a KINCS 
Alapítvány szervezi a Fabriczius József Általános Iskolával karöltve.  
 

2020-ban megnyitotta kapuit a veresegyházi Új Esély Központ, nappali ellátó intézményt, melyet a 
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hozott létre. Az intézmény célja, hogy a nehézségekkel, 
függőségekkel vagy pszichés betegségekkel küzdő emberek hatékony szakmai és lelki segítséget 
kaphassanak. 

 

 

Beszámoló a Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (VKEF) 
2020. évi tevékenységéről 

 

2020.év a VKEF munkájában az előző évben megkezdettek szerint indult, de a járványhelyzet miatt 
sajnos szinte minden tevékenységünk leállt, vagy akadozott. 
 

2020. Kiemelt programjaként indult a Te döntesz! drogprevenciós színházi előadás sorozat, amelyet a 
Támaszpont Mopká-val közösen valósítottunk meg, és amelynek már egészévre több mint 10 lefoglalt 
előadása volt, illetőleg elkezdtük kidolgozni a veresi iskolások ingyenes részvételének feltételeit is, 
amikor a járvány mindent leállított. 
Egytlen megmaradt platformként tovább folytattuk a VKEF Facebook közösségi oldalának fejlesztését 
és népszerűsítését, melynek során havi átlagban 2-3.000 főt sikerül továbbra is elérni.  



Feltételezhetően a járványhelyzet miatt 2020-ban csökkent elérő esetek száma, így a személyes 

segítségnyújtásra kevesebb lehetőség adódott. 
 

A korábban kialakított jó kapcsolatok mellett kialakítottuk egy jó együttműködést az Új Esély 
központtal, amely révén sokkal hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani a hozzánk fordulóknak. Az 
eddig fejlődő a felvilágosító, megelőző tevékenységben való szerepvállalás is teljesen visszaesett, 
remélhetőleg idén újra fel fog tudni lendülni. 
  

A KEF továbbra is tevékenyen részt vesz a Köz-Pont Ifjúsági Ház munkájában, programjainak 
szervezésében, illetőleg jelen helyzetben azok tervezésében, és továbbra is igyekszik segíteni a 
felmerült kérdéses, főleg fiatalok viselkedésével, alkohol fogyasztásával kapcsolatos problémákban. 
 

Terveink szerint szeretnénk tovább folytatni az alábbiakat: 
 

- folytatni a Te döntesz! előadásokat az általános iskolások, szüleik és minden érdeklődő 
részére, amire egyre nagyobb igény van. 

- továbbra is tevékenyen részt venni a fiatalokat, szülőket érintő rendezvényeken elősegítve 
ezzel a megelőzést, prevenciót. 

- további, a lakosság nagyobb részét érdeklő előadások megszervezése 

 

Veresegyház, 2021. április 22. 
                                                                                                                Varga Péter 
                                                                                                                     elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

  

  



 

   

 

HELYI VONATKOZÁSÚ 

PROGRAMJAINK, FELADATAINK: 

 

 

 

- Folytattuk a népszerű péntek délelőtti 

kihelyezett osztályfőnöki órákat a 

Fabriczius József Általános Iskola felső 

tagozatos diákjai számára. A már 

megszokott óráink (Drogprevenció és 

áldozatvédelem, Nyitott bíróság, 

Emberi jogi nevelés, Csapatépítés, 

Szociopoly - társadalmi é

rzékenyítés) mellett a felmerülő 

igényekre reflektálva februártól 

pszichológusok bevonásával 

elindítottuk a Szexuális edukáció 

óráinkat is. 2020 tavaszától a több fajta 

foglalkozás kereteihez igazodva növelni 

kívántuk a foglalkozások számát is, 

azonban sajnos ezt a vírushelyzet teljes 

mértékben lehetetlenné tette. A 

szeptemberi újraindítást követően több 

nyolcadikos osztálynak is tudtunk 

pályaorientációs foglalkozást tartani, 

azonban az ismételt szigorítások 

bevezetése miatt novembertől ismét fel 

kellett függesztenünk a foglalkozások 

megtartását. 

Terveink szerint a 2020-as évben új 

foglalkozások kerültek volna 

bevezetésre az évben elkészülő 

foglalkozásaink: Pénzügyi 

alapismeretek, Szexuálpszichológia, 

Pályaorientáció és szakma ismeret, 

Lifeology (önismeret, önértékelés, 

kapcsolatkezelés, asszertív 

kommunikáció valamint a 8 

kulcskompetencia direkt fejlesztése 

non-formális módszerek és gamifikáció 

segítségével).   

 

Sajnos ezek közül csak a 

pályaorientációs foglalkozást tudtuk 



 

   

 

bevezetni, azt is csak rövid ideig. A 

kimaradt időket arra fordítottuk, hogy 

az eddig is meglévő foglalkozásokat 

felújítsuk, még befogadhatóbbá tegyük a 

diákok számára, illetve elkezdtük új 

foglalkozások kidolgozását is. 

Amennyiben felmerülnek az adott 

témában, vagy azon kívüli problémák, 

mindig biztosítunk lehetőséget 

specifikus órákra, amiket kifejezetten az 

osztály igényeire szabunk. Ebben az 

évben két ötödikes osztály számára is 

tartottunk külön csapatépítő napot az 

osztályfőnök külön kérésére. A 

felmérések alapján, csak a Fabriczius 

József Általános Iskola felső tagozata 

vonatkozásában a foglalkozások 

négyszeresére lenne igény. De még ez is 

kevés lenne az újonnan kidolgozásra 

kerülő foglalkozások beépülésével. És 

akkor még nem beszéltünk a 

gimnázium, az EGYMI és a református 

iskola diákjairól. Arra készülünk, hogy a 

járványhelyzet jobbra fordultával 

ismételten elkezdhetjük a 

foglalkozásainak, és szeretnénk addigra 

az új foglalkozásokat is bevezetni. 

Ahhoz azonban, hogy tovább növeljük 

a foglalkozásaink számát, jelenleg sajnos 

sem anyagi, sem emberi erőforrás nem 

áll rendelkezésünkre. A kihelyezett 

foglalkozások számbeli növekedésének 

alapvető feltétele további 

alkalmazott(ak) felvétele az 

Alapítványhoz, amelyhez az eddigi 

támogatás jelentősebb növelésére lenne 

szükség. 

- Alapítványunk nagyon büszke az 

eredményes drogprevenciós 

tevékenységére. Mivel, - ahogy az 

nevünkben is benne van - 

alaptevékenységünk fontos része a 

prevenció, ezért folyamatosan, a 

résztvevők véleményére és igényeire 

alapozva újítjuk a foglalkozásunkat. 

2019-ben a Veresegyházi 

Kábítószerügyi Fórummal és a LOGO 

színtársulattal közösen létrehoztuk a Te 

döntesz! című drogprevenciós színházi 



 

   

 

nevelési programot. Az előadást azóta 

már több alaklommal bemutattuk 

Veresegyházon, valamint más 

településeken is, de eljutottunk 

Szerbiába is, ahol Újvidéken tartottunk 

egy sikeres előadást. A drogprevenciós 

színházi nevelési programunk 2020. 

február 8-án indult országos turnéra, 

ami az előzetes tervek alapján öt 

ingyenes, veresegyházi diákoknak szóló 

előadás díját termelte volna ki a második 

félévre. Sajnos a járványhelyzet és 

szigorítások itt is közbe szóltak, így 

hiába voltak lefoglalt (9 db) 

időpontjaink előadásokra, azokat sajnos 

le kellett mondani. Ez nem várt anyagi 

kieséssel járt ebben az évben.  A 

helyzetnek köszönhetően a veresi 

diákoknak megtartandó ingyenes 

előadásokra sem volt idén lehetőségünk, 

de természetesen a helyzet javulásával 

ezeket mindenképpen pótolni fogjuk. A 

professzionális drogprevenciós előadás 

létrehozását szem előtt tartva, a 

programba jelentős összeget invesztált 

az Alapítvány remélve, hogy a 

betervezett előadások árából ez majd 

megtérül. A vészhelyzetre tekintettel, az 

előadások bizonytalan ideig történő 

szünetelése azonban azt eredményezi, 

hogy bizonytalanná vált belátható időn 

belül a drogprevenciós programba 

befektette anyagi eszközök megtérülése. 

Attól függetlenül, hogy előadások 

megtartására nem volt lehetőségünk, a 

2020-as évben minden lehetőséget 

kihasználtunk az előadás fejlesztésére, 

próbáira, valamint új szereplők 

beépítésére.  

 

- A tavaszi és az őszi járványhelyzet 

miatti szigorítások közötti időszakban, 

német és török önkéntesünk 

segítségével folytattuk az előző évben 

elkezdett tematikus programokat, illetve 



 

   

 

új programokat is kezdtünk. Ilyen 

program a kézműves foglalkozás és a 

filmklub, amelyek folyamatosan nagy 

népszerűségnek örvendenek.  

Önkénteseink ötlete alapján, a 

segítségükkel indult el heti 

rendszerességgel a Fociklub, a 

Barkácsklub, valamint az Angol és a 

Német Klub. Ezen kívül heti 

rendszerességgel tartottuk meg a 

Sütiklubot, ahol a fiatalok segítségével 

sütöttünk minden héten valami más 

finomságot. Nagyon népszerű volt az új 

programok közül a Filmklub, valamint a 

Társasjátékklub is.   
 

- 2020. február 1-jétől kezdődött el 

harmadik hosszútávú önkéntes 

programunk az Európai Szolidaritási 

Testület keretein belül. Ennek 

megfelelően 2 fiatal külföldi önkéntest 

fogadtunk, akik 12 hónapig segítik az 

Alapítvány munkáját. Német és török 

önkénteseink már a megérkezése sem 

volt egyszerű. A német lány 

önkéntesünk ugyan februártól 

megérkezett, azonban márciusban 

hazalátogatott pár napra, de a szabályok 

szigorítása és a határok lezárása miatt 

csak júliusban tudott újból visszajönni. 



 

   

 

Sajnos egészségi állapota miatt 

(kivizsgálásokra) szeptemberben ismét 

haza kellett mennie Németországba és 

valószínűleg csak jövő év elején tud 

ismét csatlakozni hozzánk. A török fiú 

önkéntesünk sem volt szerencsésebb, 

ugyanis ő nem is tudott eljönni 

februárban. A határzárások, valamint a 

repülő járatok megszüntetése miatt csak 

augusztusban tudott megérkezni 

hozzánk, azóta azonban nagy 

motiváltsággal, lelkesen segíti 

szervezetünk munkáját. Az önkéntesek 

hosszabb – rövidebb ideig tartó 

távolléte alatt is fenntartjuk az 

Önkormányzattól bérelt Kálvin utca 7 

szám alatti ingatlant, ami így jelentős 

anyagi veszteséggel jár számunkra. A 

rezsiköltség, valamint a bérleti díj 

fizetése mellett természetesen 

gondoskodunk a ház állagmegóvásáról 

az önkéntesek távollétében is, például 

március végén a kazán karbantartására 

kellett jelentős összeget fordítanunk. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 

Veresegyházi Önkormányzat azon 

jellegű támogatását, hogy az 

önkénteseink lakhatására szolgáló 

ingatlan bérleti díjából a 2019. 

november és 2020. február közötti négy 

hónapot támogatásként elengedte. 

Alapítványunk ennek fejében 2020 

januárjában az ingatlan teljes kifestéséről 

gondoskodott.  

 

- 2020 augusztusában immár harmadik 

alkalommal tartottuk meg az egyhetes, 

ottalvós gyerektáborunkat. Három célt 

tűztünk magunk elé már hónapokkal a 

tábor megkezdése ezelőtt, és a tábor 

ezeknek a céloknak a megvalósítását 

szolgálta.  

 

Egyrészt ismertessük meg a várost 

azokkal a fiatalokkal, akik itt élnek, 

tanulnak, azért, hogy jobban kötődjenek 



 

   

 

ide. A másik cél egy egymást elfogadó, 

demokratikusan működő, élő közösség 

létrehozása, akiknek minőségi 

szabadidős programokat kínálunk. 

Emellett meg akartuk tapasztaltatni a 

fiatalokkal az aktív társadalmi részvételt. 

A teljes tábor alatt drámapedagógiai 

módszerekkel, játékokkal dolgoztunk. A 

tábor nagyon sikeres volt, 20 fő vett 

részt benne, és ennek is köszönhető, 

hogy a tábor fiataljaiból kialakult egy kis 

közösség, akik rendszeres látogatói 

voltak ezt követően is az Ifjúsági 

Háznak. Szeptembertől a délutáni 

foglalkozásaink repertoárja egy Tánc 

klubbal is bővült, amit a táborban 

megismerkedett a tánc szeretetén 

osztozó fiatal páros tart az Alapítvány 

munkatársainak mentorálása mellett. 

Erre az eredményre nagyon büszkén 

gondolunk.  

 

- Alapítványunk a kezdetektől fogva 

támogatta az ifjúsági tagozat (Központ 

Ifjúsági Tagozat, KIT) szervezésében 

megvalósuló rendezvényeket. Ilyen volt 

az elmúlt években a „Középkori 

királytalálkozó és boszorkányégetés”, 

valamint a „Veresi Ifjúsági Fesztivál” 

elnevezésű, egész napos rendezvény. 

Sajnos hiába volt, hogy a fiatalok már 

előző évben megkezdték a mostani 

egész napos rendezvények szervezését, a 

programok kialakítását, mivel a 

járványügyi szabályok betartása miatt 

egyik rendezvényt sem lehetett 

megtartani a tervezett formában és 

időpontban. Augusztus végén ennek 

részbeni kiváltásaként az Ifjúsági 

Házban egy MINI VIF-et szerveztünk a 

jelzett programok szervezőinek és 

önkénteseinek, ezzel is megköszönve az 

elmúlt évek kemény munkáját. 

 



 

   

 

- A rengeteg nehézség ellenére az idei 

évben is helyszínt biztosítottunk Ifjúsági 

Házban készségfejlesztő 

foglalkozásnak. Ilyen volt a zenés 

készségfejlesztés (Zengő Móka), 

amelyet sajnos az őszi szigorítások 

miatti bezárást követően bizonytalan 

időre szüneteltetni kellett.  

 

- 2020 márciusában már harmadik 

alkalommal rendeztünk saját, Ifjúsági 

kiállítást az Udvarház Galériában. Az 

előadás megnyitóján a fiatal művészek 

már összeszokott csapatként képviselték 

saját, közös kiállításukat. A művészek 

közül többen önálló kiállítást is 

szervezhetnek majd a jövőben. 

 

- A 2017-ben tartott ifjúságszakmai 

rendezvényeinken Pásztor Béla 

Polgármester úr a Veresegyházi Ifjúsági 

Önkormányzat vonatkozásában teljes 

támogatásáról biztosította a fiatalokat. 

2018-ban újabb lépéseket tettünk 

ezügyben, ifjúsági szakértőnk Cserháti 

Ferenc Alpolgármester úrral közösen 

jelentkezett az „Ifjúsági munka helyben” 

elnevezésű nemzetközi projektre, 

aminek keretében a Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzatok Társasága Egyesület 

elnökének, Gulyás Barnabásnak a 

mentorálásával elkezdtük letenni az 

Ifjúsági Önkormányzat szakmai alapját.  

 

Az Ifjúsági Bizottság egy állandó felnőtt 

segítőt igényel, így az egyéb 

elfoglaltságaink miatt ez a feladat túlnőtt 

rajtunk. Az elképzelést azonban nem 

adjuk fel, a 2020-as terveink között 

szerepelt az Ifjúsági Bizottság 

létrehozása, az emberi erőforrásaink 

növelésének függvényében. 

Az Ifjúsági Bizottság előzetes terveink 

szerint hosszú távon hivatott lesz 



 

   

 

felmérni a városban élő és tanuló 

fiatalok igényit, véleményét, valamint 

mindezt közvetíteni az Önkormányzat 

felé, végül pedig arra reflektálva 

biztosítani a célcsoport szükségleteinek 

kielégítését. Az Ifjúsági Bizottság 

feladata lesz az Ifjúsági Önkormányzat 

létrejöttének elősegítése, az SZMSZ és a 

választási szabályzat kidolgozása, a 

választások lebonyolítása. Sajnos az idei 

járványügyi helyzet nem tette lehetővé 

az Ifjúsági Bizottság létrejöttének 

elősegítését, de a feladatok átütemezése 

a 2021-es évre megtörtént.  

 

A Támaszpont MOPKA kiemelten 

fontosnak tarja, hogy a városban élő 

fiatalok véleménye és érdekei minél 

hatékonyabban be legyenek csatornázva 

a város életébe. Ennek érdekében széles 

körű igényfelmérést és az eredményekre 

épülő Ifjúsági Stratégia létrehozását 

javasoljuk, amihez minden szakmai 

segítséget megadunk az Önkormányzat 

számára.  

 

Ennek egyik legeklatánsabb példája, 

hogy a  Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzati Társaság pályázatára a 

Támaszpont MOPKA és a Veresegyház 

Önkormányzata közösen jelentkezett. A 

Hozd közelebb! címmel tervezett projekt 

résztvevői a jelentkező fiatalok 

közösségei és a velük együttműködő 

önkormányzatok, vagy ifjúsági célú 

szervezetek képviselői. A folyamat 

során szimulációs gyakorlatok kerülnek 

megvalósításra, melyek célja – az egyéni 

és közösségi szintű tanulás mellett,- a 

demokratikus magatartásformák 

gyakorlása, valamint lehetőség 

biztosítása a véleményük kifejtésére és 

azok közös megvitatására, elsősorban 

helyi szinten. A projektbe jelentkező 

szervezetek képviselői részére egy 

felkészülési alkalmat biztosítanak, amely 

hozzásegíti őket a települési szinten 

megvalósításra kerülő szimulációs 

események sikerességéhez, a helyi 

párbeszéd kialakításához. A projekt 



 

   

 

megvalósítása sajnos a járványügyi 

helyzet miatt jelentősen csúszik, de 2021 

tavaszán reményeink szerint 

megvalósíthatóvá válhat. 

 

- 2020. október közepétől Rácz Zsófia 

helyett Hazay Levente látja el a 

nemzetközi programok koordinálását. 

Zsófi személye a nemzetközi 

programok sikeressége mellett 

biztosítékot jelentett számunkra a helyi 

ifjúsági munka szélesebb körű 

lefedettségére is, hiszen mindig fontos 

volt számára a helyi fiatalok érdekeinek 

képviselete, és a városért, a városi 

közösségekért végzett munka egyaránt.  

 

Az eddigi tapasztalatok alapján Levente 

teljes odaadással és nagy motivációval, 

magas szakmai színvonalon folytatja a 

Zsófi által megkezdett munkát.  

 

- A tavaszi és őszi szigorítások, és az 

Ifjúsági Ház zárva tartása közötti 

időszakban is heti többszöri 

nyitvatartással működött az Ifjúsági 

Ház. Hetente átlagosan 30-40 fiatal 

keresett fel minket, de előfordult, hogy 

50-60 fiatal is megjelent az Ifjúsági 

Házban. A nyitvatartást minden esetben 

a fiatalok igényeihez, illetve a 

meghatározott feladatokhoz szabtuk. 

 

- 2020-ban ismételten meghirdettük a 

Közösségi szolgálat programunkat, 

amelynek keretein belül nagyon sok 

Veresi fiatalnak adtunk lehetőséget, 

hogy a kötelezően előirt közösségi 

szolgálata során szervezetünknél végzett 

munkát teljesítsen. Az év második 

felében folyamatosan azon dolgoztunk, 

hogy a közösségi szolgálatot online 

térben végzett munkával is teljesíteni 

lehessen. Több olyan programot is 



 

   

 

kidolgoztunk, amely ezen feltételeknek 

megfelel. 

 

- 2020. október végén megtartottuk a 

minden évben már megszokott EU 

Party nevű rendezvényünket. Ezen a 

délelőtt folyamán különböző játékokat 

játszottunk nem formális módszerekkel, 

amelyben képet próbáltunk alkotni a 

nemzetközi programok hangulatáról. A 

délután folyamán, a nemzetközi 

programokon részt vett fiataljaink 

élménybeszámolóit néztük és hallgattuk 

meg, majd a napot, egy Halloween 

partyval zártuk.  

 

A programon részt vett több 

partnerszervezetünk nemzetközi 

önkéntese is, így akár Azerbajdzsánról is 

különleges információkat tudhattak meg 

a fiatalok. 

 

ONLINE TEVÉKENYSÉGEINK, 

PROGRAMJAINK A 2020-AS ÉVBEN: 

 

Az online térbe történő áttelepülésünk 

természetesen nem jelenti a 

munkavégzésünk beszüntetését. Jelen 

helyzetben munkánk fókusza a 

mindennapi személyes találkozásokról 

az nagyobb részt az online térbe 

helyeződött át. Feladatunk, hogy 

fenntartsuk a kapcsolatot az Ifjúsági 

Házhoz kötődő, már kialakult 

közösségekkel. A jelenlegi helyzet 

rengeteg kihívással jár a fiatalok 

számára. Sokukat fenyegeti az izoláció, a 

folyamatos otthonlétből fakadó 

frusztráció, ami mellett egy teljesen új 

formában kell teljesíteniük az online 

oktatás során. A rosszabbul teljesítő, 

vagy az online oktatás teljesítéséhez 

elengedhetetlen digitális eszközökkel, 

esetleg internet hozzáféréssel nem 

rendelkező diákok még jobban 

lemaradhatnak. Ebben a helyzetben 

kiemelten fontosnak tartjuk, hogy 

állandóan elérhetőek legyünk a fiatalok 

számára legyen szó tanulásról, minőségi 

szabadidős elfoglaltságról, vagy 

egyszerűen csak egy beszélgetésről, 



 

   

 

amely során megoszthatják valakivel a 

gondolataikat. 

 

- Március végén elindult két online 

kezdeményezésünk. Egyik az online 

oktatást támogató, azt kiegészítő, “Légy 

te is Tanuló Haver!” kezdeményezés, 

ami egy olyan hálózat kiépítését célozta 

meg, amelynek segítségével tanulásban 

segítséget igénylő fiatalokat kötünk 

össze lelkes önkéntesekkel, akik a 

szükséges tantárgyakból segítséget 

tudnak nyújtani a fiataloknak. 1-12. 

osztályig várjuk a tanulók jelentkezését, 

akinek jól jönne a korrepetálás, 14-99 

éves korig pedig azok jelentkezését, akik 

megfelelő tudás birtokában vannak 

ahhoz, hogy segíteni tudjanak.  

 

Közel 20 páros életét segítettük a 

projekt során tanácsokkal és online 

eszközökkel. Az Alapítványunk minden 

jelentkezőtől néhány mondatos 

motivációs levelet kért, valamint Zoom 

program segítségével videóbeszélgetést 

is kezdeményeztünk. Ez az összekötő 

szerep nagyon fontos, hiszen a 

jelentkezők így egy szűrő rendszeren 

keresztül kerülnek kapcsolatba, ami 

biztosította a fiatalok biztonságát az 

internet veszélyeivel szemben, valamint 



 

   

 

az interjú biztosította egy lehetséges 

online eszköz megismerését is.  

 

- Szintén március elején indult útjára a 

“Szerezz karantén barátot!” 

kezdeményezésünk, ahol a magányos, 

karanténban ragadt embereknek 

segítettünk új barátokat találni. Azt 

gondoltuk, hogy a közösség építés és a 

szociális érintkezés sokkal fontosabb 

azokban a helyzetekben, amik személyes 

interakciókban szegények, hiszen az 

ember alapvetően társas lény, a tartós 

magány, vagy magányérzés negatívan 

kihathat a mentális egészségre. 

 

- Április 10-én elindult első online 

programunk, amit online formában, 

élőben elérhetővé tettünk az 

érdeklődők, elsősorban fiatalok 

számára. A program egy vitaest volt, 

amit a következő időszak első teszt 

programjának tekintettünk. A vitaestet 

rendszersítettük, több rész is 

közvetítésre került az online térben az 

elmúlt évben, és jelenleg is újabb vitaest 

részeken dolgozunk a fiataljainkkal 

közösen. A jövőben tervezzük a fiatalok 

véleménye és igénye alapján más típusú 

rendezvények online megszervezését is. 

 

Például a saját Twitch és Youtube 

csatornáinkra fiatalokkal közösen 

fejlesztünk minőségi tartalmat a 

biztonságos internethasználatról. Azt 

gondoljuk, ez eddig is fontos téma volt, 

de most, hogy a fiatalok 

tevékenységének döntő többsége 



 

   

 

áthelyeződött az virtuális térbe, 

kiemelkedően fontos témává vált. Azt is 

fontosnak tartjuk, hogy olyan tartalmak 

is elérjék a fiatalokat, amik segítenek 

nekik abban, hogyan tudják a kialakult 

káoszban strukturálni az életüket, 

hogyan tudnak önállóan tanulni, 

valamint hogyan tudnak értékes 

szabadidőt eltölteni a leszűkült offline 

térben. 

 

A Te döntesz! drogprevenciós színházi 

nevelési program előadásainak 

hiányában rendszeres szakértői 

tanácsadást alkottunk meg az online 

térben. A Kérdezd a szakértőt! projekt 

keretein belül egy - egy a 

drogfogyasztáshoz, illetve függőséghez 

kapcsolódó témát jártak körbe élő adás 

keretein belül szakértőink. Az élő 

adáshoz bárki kapcsolódhatott és 

kérdéseket is tehetett fel a szakértőknek. 

Az moderátor közvetlenül is tudta 

tolmácsolni a nézők kérdéseit.  

 

- Csapatunk tagjai olyasmivel is 

foglalkoztak, amikre a hétköznapok 

rohanásában nehezen tudtunk volna 

időt szakítani. Ilyen a rendkívüli 

osztályfőnöki óráink újragondolása, 

felújítása, valamint új órák kidolgozása 

pénzügyi nevelés, állampolgári nevelés, 

valamint biztonságos internethasználat 

témakörökben. Reméljük ezeket minél 

hamarabb élőben is használni tudjuk 

majd, de dolgozunk azon is, hogy 



 

   

 

miként lehetne az iskolák diákjait, 

osztályait online módon elérni ezen 

foglalkozásokkal. 

 

- Az online megjelenéshez és a fiatalok 

hatékony eléréséhez elengedhetetlen az 

egységes, és igényes grafikai megjelenés, 

így március közepétől egy helyi, fiatal 

grafikus hölgy is segíti a munkánkat. 

Megalkotta a teljes új brandet a 

szervezetünknek, az új logótól kezdve az 

egységes megjelenési formákig.  

Munkájának honorálása növeli a 

kiadásainkat. 

- Az online térre szűkített munka nem 

csökkentette a belföldi networking 

tevékenységünket.  

 

Folyamatosan, Zoom meetingeken, 

konferenciákon egyeztetünk az Ifjúsági 

Szolgáltatók Országos Szövetsége 

szervezeteivel, dolgozunk a fiatalok 

jobb online elérésén, új lehetőségeket 

dolgozunk ki a bevonásukra, az 

oktatásuk, hasznos szabadidő eltöltésük 

lehetőségeinek szélesítésére. A jelenlegi 

vészhelyzetben az ifjúságszakmai 

kérdésekre adandó válaszok 

megfogalmazása a döntéshozók felé is 

hosszadalmas munkafolyamatokat 

eredményeznek. Mint régiós 

koordinációt ellátó szervezet irányítjuk 

az online munkát az Eurodesk Közép-

magyarországi régiójában. Segítséget 

nyújtunk a partnerszervezeteknek a 

nemzetközi mobilitásokkal 

kapcsolatban jelen helyzetben fellépő 

problémák megoldásához. A 

partnerekkel közösen egy nagymérvű 

online kampány megvalósításán 

dolgoztunk, amelynek apropója az volt, 

hogy idén 30 éves volt az Eurodesk 

hálózat. Ennek kitalálásában, 

megvalósításában a partnereinknek és 

saját szervezetünknek az önkéntes 

fiataljai is aktívan részt vettek, 

természetesen az online felületek 

alkalmazásával. 



 

   

 

 

- 2020-ban is – kihasználva az online 

térben végzett munka lehetőségeit - 

nagy hangsúlyt helyeztünk 

munkatársaink folyamatos képzésére, és 

az önképzésre. Szinte minden 

rendelkezésünkre álló lehetőséget 

kihasználtunk arra, hogy szakmai 

felkészültségünk minél inkább 

naprakész legyen. Ennek érdekében 

hetente többször is online 

konferenciákon, képzéseken, szakmai 

meetingeken vettünk részt. A közösen 

meghatározott feladatok szerint minden 

munkatárs külön önképzést tartott a 

fiatalok körében ma népszerű social 

média eszközök használatából, hogy 

ezáltal is “frissebb” információval 

rendelkezzünk, és a fiatalokat jobban 

“megtaláljuk” online felületeken ebben 

a nehezen kezelhető időszakban is. 

 

- Az online térben való munka, a videós 

kommunikáció, az állandó megjelenés, 

az online programok, hanganyagok, 

videók kezelése bebizonyította, hogy a 

jelenlegi számítástechnikai eszközeink, 

illetve softwareink nem, vagy csak 

csekély mértékben alkalmasak az ilyen 

jellegű munkavégzésre. Az virtuális 

térben végzett mindennapos munkához 

szükségünk volt két darab eddig 

használt laptop újabb, nagyobb 

teljesítményű gépre történő 

lecserélésére, amiből a 2020-as évben 

sajnos csak az egyik gép cseréjét tudtuk 

finanszírozni. A másik gép költsége 

jelenleg túl nagy anyagi terhet jelent 

szervezetünk számára. A 



 

   

 

munkavégzéshez olyan szoftvereket is 

meg kellett vásárolni, amelyek ugyan 

egyáltalán nem olcsók, de a mindennapi 

online munkavégzéshez 

elengedhetetlenül szükségessé váltak. 

(pl. videószerkesztő, vágó program) 

 

- Online nyelvoktatást is biztosítottunk 

profi angol-, német tanár segítségével, 

nehéz anyagi helyzetben lévő 

fiataloknak. Az órák kedvezményes 

költségeit az Alapítvány finanszírozza. 

 

- Az őszi időszakban az Eurodesk 

hálózat Time to Move projektjében 

online videókampányt folytatott 

szervezetünk. Olyan fiataljaink 

beszéltek az egyes videókon, akik 

megtapasztalták a nemzetközi mobilitási 

programok adta lehetőségeket. A 

videókat a közösségi oldalainkon 

jelentettük meg. A hirdetéseket 

kimondottan a 13 – 30 év közötti 

korosztályra határoztuk meg. A négy 

videónak a megjelölt korosztályban 

több mint 25 ezer fős elérhetősége volt. 

De még a visszajelzések, reakciók száma 

is több százra rúg.  

 

- A kieső bevételeket folyamatosan 

pályázatok írásával igyekszünk pótolni. 

Pályáztunk a Nemzeti Együttműködési 

Alap, és az ERIFA pályázatára, valamint 

több Erasmus+ programra is pályázatot 

készítünk elő. Ezen pályázati rendszerek 

azonban az előző évek tapasztalataiból 

kiindulva nem tudnak biztos támogatást 

nyújtani a szervezet költségvetéséhez, 

ugyanis nagyon minimális összegekről 

van szó, és a pályázók nagyon nagy 



 

   

 

száma miatt a pályázat kedvező 

elbírálása sem biztos.  

 

- 2020 decemberében segítséget 

nyújtottunk az Esély Szociális 

Alapellátási Központnak a karácsonyi 

csomaggyűjtésben annak érdekében, 

hogy minél több család számára 

tehessék boldoggá a karácsonyt. 

 

- A rendezvényeinkről honlapunkon, 

Facebook és Instagram oldalunkon 

adunk folyamatosan tájékoztatást. 

 

 

 

AZ ALAPÍTVÁNY OFFLINE ÉS 

ONLINE MUNKÁJA SZÁMOKBAN 

KIFEJEZVE:  

 

2020-ban a különböző tematikus 

foglalkozásokon 136 fiatal vett részt. Az 

Ifjúsági Házban szervezett egyéb 

foglalkozásokon összesen 242 fiatal volt 

jelen. A különböző témájú képzéseink 

176 fiatal részvételével zajlottak. A külső 

helyszíneken elért fiatalok száma 368. 

Az Ifjúsági Házba programokon kívül 

belátogató fiatalok száma ebben az 

évben 144 volt. A nyári táborunkban 

összesen 20 gyermek vett részt. A 

különböző online projektjeinken 

keresztül közvetlenül elért fiatalok 

száma 37.548.  

 

NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ 

PROGRAMJAINK, FELADATAINK: 

 

• Sikeres vezető, sikeres 
projekt- 2020.01.26-

2020.02.02.- Finnország 

Kokkola 

Alapítványunk vezetője egy hetes 

Erasmus+ szakmai továbbképzésen vett 

részt Finnországban, ahol a világ 

minden pontjáról érkező 19 másik 

ifjúságszakmai civil szervezet 

vezetőjével együtt vett részt egy 

továbbképzésen. Az ott szerzett 

tapasztalatai nagy segítségünkre voltak 

az idei év nehézségeinek leküzdésében.  

 

• Hosszú távú önkéntesség 

Szófiában 

Egyik fiatalunk 2020.01.07.-09.31. 

között önkéntes szolgálatot látott el 

Szófiában, ahol egy helyi Ifjúsági 

szervezet közösségi terében szervezett 

programokat fiataloknak, valamint 



 

   

 

segítségükre volt a nemzetközi 

projektjeik koordinálásában is. Botond a 

külföldön töltött önkéntesség 

sikerességén felbuzdulva azóta a 

Padovai Egyetem Pszichológia szakán 

tanul.  

 

• Rövid távú csoportos 

önkéntesség Görögországban 

2020.07.01-08.31. Között négy 

veresegyházi fiatalt küldtünk rövid távú 

önkéntes szolgálatra egy kis görög 

faluba, ahol helyi fiatalok segítségével 

építettek ki egy tanösvényt a falu 

határától a tengerpartig. A kis csapat 

már tervezi az újabb önkéntes 

szolgálatot, persze ha lehetséges, akkor 

együtt.  

  

• Hosszú távú önkéntes 

szolgálat Olaszországban 

Egy veresi fiatal hölgyet küldtünk 2020. 

október 7-én Milánóba, egy éves 

önkéntes szolgálatra, ami 2021. 

októberében ér majd véget. Önkéntes 

szolgálata alatt 11-14 éves kör közötti 

fiataloknak tart különböző érzékenyítő 

és készségfejlesztő foglalkozásokat 

iskolai keretek között, valamint a fogadó 

szervezetének markenting 

tevékenységében is besegít. 

 

• Escape Racism- hosszú távú 

szakami együttműködés  
2020.01.01.-2021.12.31. Között hosszú 

távú szakmai együttműködést folytatunk 

Olaszországgal, Spanyolországgal és az 

Egyesült Királysággal. A projekt célja, 

hogy mind a 4 partnerországban 

létrehozzunk egy oktatási célú 

szabaduló szobát, ami reflektál az adott 

partnerország valóságára és aktuális 

problémáira. Az Alapítványunk által 

épített várhatóan 2021 őszén megnyíló 

szabaduló szoba a 

bullying/cyberbullying témakörét járja 

majd körül. 

 

• D&DGE- hosszútávú 

szakmai együttműködés 

2020.11.01.-2021.12.31. Között hosszú 

távú szakmai együttműködést folytatunk 

Szlovéniával és Romániával. A projekt 

célja, hogy a Dangon & Dragons 

világában játszódó, a fiatalok által 

nagyon kedvelt szerepjátékot oktatási 

célokra használjuk, ezzel reflektálva az 

adott partnerország valóságára és 



 

   

 

aktuális problémáira. A projekt magyar 

vezetője egyik fiatal helyi önkéntesünk, 

akik lelkes képviselője mind a D&D-

nek, mind a kortársai érzékenyítésének 

és támogatásának.  

 

• MORE – Mediation of 

Responsibilities and 

Exploitation  

A 2020-as évben első ízben nyertünk 

saját pályázatot az Erasmus+ tréning 

szekciójában. Ez már csak azért is 

hatalmas eredmény, mert először 

próbálkoztunk ilyesmivel. Úgy éreztük, 

elérkeztünk szakmai felkészültségünk 

azon a fokára, mikor tudásunkat 

másokkal is megosztanánk, így jött létre 

a MORE, melynek keretében konfliktus 

kezelés tanítására alkalmas szimulációs 

játékot fejlesztünk ki, majd a tréning 

segítségével 10 országban multiplikáljuk 

új módszerünket.  

 

Bár az idei év nehézségei nem kedveztek 

a nemzetközi projektek 

lebonyolításának, idén is rengeteg 

pályázatot adtunk be partnerként, amik 

közül 9 nyertes pályázat vár 

megvalósításra. Ezen pályázatok frissen 

tartása és átütemezése folyamatos 

kapcsolattartást kíván a partnerekkel, 

ami jelentős energiákat emészt fel a 

részünkről. Célunk, hogy a programok 

egyikét se kelljen lemondani, azokat a 

lehető leghamarabb magas szakmai 

színvonalon megvalósítjuk partnereink 

segítségével.  

 

 

ORSZÁGOS VONATKOZÁSÚ 

PROGRAMJAINK, FELADATAINK: 

 

-2018-óta Alapítványunk rendes tagja az 

ISZOSZ Egyesületnek (Ifjúsági 

Szolgáltatók Országos Szövetsége 

Egyesület). Ez az országos hatáskörű 

szervezet jelenleg az egyetlen olyan 

ernyőszervezet, amely összegyűjti a 

hazai, ifjúsági munkával foglalkozó 

szakértőket, és szakmai civil 

szervezeteket. Ez a szervezet biztosítja a 



 

   

 

folyamatos szakmai 

együttműködésünket az ország más 

részein dolgozó ifjúsági 

szakemberekkel, valamint frissen tartja 

szakmai tudásunkat.  

 

- Szervezetünk megfigyelői státuszban 

van a Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzatok Társasága 

Egyesületben (GYIÖT). Ez egy 

országos szakmai szervezet, amely a 

települési gyermek, és ifjúsági 

önkormányzatok munkáját segíti. A 

fiatalok által felmerült igény volt 

Veresegyházon ifjúsági önkormányzat 

létrehozása, így kötelességünknek 

érezzük ennek segítését.  

 

- Szervezetünk 2012-óta tagja a hazai 

Eurodesk hálózatnak, és 2013-óta 

alapítványunk már a Közép-

Magyarországi régiós koordináció 

feladatokat is ellátja. Az Eurodesk egy 

európai szervezet, amelynek fő feladata 

a nemzetközi mobilitási lehetőségekről 

szóló információk eljuttatása a 

fiatalokhoz, valamint a tudatos 

állampolgári nevelés. 2020-ban 

szervezetünk tagjai, a fiatalokkal 

közösen több offline és online 

Eurodesk rendezvényen vettek részt, 

programokat terveztek, képzéseket 

tartottak nemcsak Veresegyházon, 

hanem a Közép-Magyarországi régió 

más részeiben is. Munkatársaink több 

hazai és nemzetközi online képzésen is 

részt vettek, ezzel is elősegítve az ifjúsági 

munka magasabb színvonalát. 2020-ban 



 

   

 

ilyen projekt volt a „Time to Move”, ami 

egy egész Európában megvalósuló 

programsorozat. 2020 októberében 

több a projekthez kötődő programunk 

került megvalósításra. 

 

- Alapítványunk 2015 óta egyedüli 

Magyarországi tagja az ENYC-nek, az 

Európai Ifjúsági Központok 

Szervezetének. Jelenleg is egy hosszabb 

időtartamú nemzetközi projekt 

tervezésén dolgozunk, több országból 

becsatlakozó ENYC taggal 

együttműködésben. 

 

 

 

 

 

KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 
TERVEZETT PROGRAMJAINK, 

FELADATAINK: 

 

- Amennyiben a járványhelyzet erre 

lehetőséget ad, akkor 2021-ben is 

mindennapos nyitvatartással működik 

majd a Köz-Pont Ifjúsági Ház. A 

nyitvatartás nem befolyásolja a délelőtti, 

délutáni, vagy esti órákra tervezett 

programok lebonyolítását, bár a 

programjaink az elmúlt időszak 

tapasztalatai alapján szinte teljesen 

lefedik a nyitvatartási időket, sőt túl is 

nyúlnak azon. Természetesen 

különböző rendezvények 

lebonyolítására előzetes egyeztetés 

alapján a hétvégén is lehetőséget 

biztosítunk. 

  

- A Te döntesz! című drogprevenciós 

színházi nevelési program sikerét 

figyelembe véve új színházi nevelési 

programot tervezünk, a mentális és 

fizikai egészség megőrzés és az 

elsősegélynyújtás lesz.  A programban 

már a bevált szakértőinkre, valamint a 

LOGO színtársulatra támaszkodunk. 

Jelenleg a program tervezési szakasza 



 

   

 

zajlik. Szeretnénk a programot 

megvalósítani 2021 végére.  

   

- Alapítványunk folytatja a Fabriczius 

József Általános Iskola diákjaink non-

formális pedagógiai módszerekkel 

történő tanítását, képzését. A 

programokra az osztályok, illetve 

osztályfőnökök a már megszokott 

módokon, a kapcsolattartó tanároknál, 

előzetesen jelentkezhetnek. 2021. első 

felétől reményeink szerint már az új 

foglalkozások is beépülnek a 

programba. A már jól bevált 

foglalkozásaink mellé, - a felmerülő 

igényekre reflektálva - megkezdtük az új 

foglalkozások kidolgozását. Terveink 

szerint ebben az évben elkészülő 

foglalkozásaink: Pénzügyi 

alapismeretek, Lifeology (önismeret, 

önértékelés, kapcsolatkezelés, asszertív 

kommunikáció, valamint a 8 

kulcskompetencia direkt fejlesztése non 

formális módszerek és gamifikáció 

segítségével.). 

  

- Alapítványunk kiépítette a jó 

kapcsolatot a Veresegyházi Katolikus 

Gimnáziummal is. A jövőben tovább 

fejlesztjük ezt a kapcsolatot, és a 

gimnáziumi osztályokat is szeretnénk 

bekapcsolni a tematikus 

foglalkozásokba, valamint egyéb 

programokba is. Terveink között 

szerepel az egyéb iskolák (EGYMI, 

Református Iskola) bevonása is a 

tematikus programokba. Ehhez 

azonban mindenképpen 

kapacitásnövelésre van szükség, hiszen a 

jelenlegi anyagi keretek, valamint szűkös 

munkatársi létszám a további 

foglalkozásokat már nem tudja lefedni.  

  

- ESC önkénteseink aktív 

közreműködésével számos 

közösségépítő programot szervezünk a 

következő időszakra az Ifjúsági Házba. 

Többek között játékos nyelvtanulást, 

vita estet, és egyéb tematikus 

programokat. Ezeken kívül az ESC 

önkénteseink folyamatosan segítik a 

mindennapi tevékenységünket, különös 

tekintettel az online és offline 

láthatóságunk fejlesztésére és napra 

készen tartására.  

 

- Szervezetünk országos tagságainak 

előnyeit kihasználva szeretnénk a 



 

   

 

kistérségen belül a fiatalokkal foglalkozó 

szervezetek együttműködését 

fejleszteni, olyan találkozókat, 

egyeztetéseket szervezni, amelyeknek 

keretében megismerhetjük egymás 

munkáját. A szorosabbá font 

együttműködések hasznos alapjai 

lehetnek a fiatalok jobb elérésében, 

számukra naprakész információk 

biztosításában, a szervezetek 

hatékonyságának a növelésében. A 

szervezetek együttműködése biztosítja a 

továbbiakban azt is, hogy olyan 

rendezvények, programok, 

képzések...stb. kerüljenek megtartásra, 

amelyek ténylegesen a fiatalok igényeire, 

elvárásaira épülnek.  

   

Ez alapján jól látható, hogy 

Alapítványunk folyamatos és tartalmas 

munkát végez helyi, regionális és 

nemzetközi szinteken egyaránt akár 

offline megjelenésről, akár online térről 

legyen szó. Fontosnak tartjuk, hogy 

projektjeinken keresztül a helyi fiatalok 

tudatos állampolgárrá váljanak, 

ugyanakkor mélyebb betekintést 

nyerhessenek az őket körülvevő tágabb 

világba, azt saját szűrőiken keresztül 

értelmezni tudják. Legfontosabb 

feladatunknak a helyi életbe való 

bevonásukat, a lokálpatriotizmusra 

nevelésüket és egy befogadó, számukra 

otthonos közösség kiépítését tartjuk. 

Ennek érdekében új marketing stratégiát 

építettünk ki, melynek segítségével egyre 

több fiatalhoz tudunk majd eljutni. 

 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a 

tevékenységeink ilyen fokú bővülése 

nem csak az anyagi, vagy emberi 

erőforrásainkat meríti ki, de már a 

jelenleg Ifjúsági Házként funkcionáló 

épület sem tudja a feladatok 

sokaságának biztosítani a megfelelő 

helyszínt. Mind munkatársaink, mind 

pedig a fiatalok részéről felmerült igény 

egy új, sokkal nagyobb, az igényeknek 

mindenben megfelelő Ifjúsági Ház 

létrehozása, ahol megfelelő 

körülmények között lehetne a 

programokat, rendezvényeket 

megtartani, ahol biztosított lenne a 

nagyobb létszámú fiatalnak is 

biztonságos szórakozás lehetősége, 

illetve ahol esetleg egy ifjúsági szállást is 

ki lehetne alakítani.  

 



 

   

 

Ezen nagy cél megvalósulása érdekében 

mi csak azt tudjuk megígérni, hogy a 

munkánkat továbbra is a fiatalok 

érdekeinek szem előtt tartásával, 

véleményeik, ötleteik figyelembe 

vételével, magas szakmai színvonalon, 

nagy - nagy odaadással és szeretettel 

végezzük.  

 

 

 

 

 

 

 

 


