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Őszi remények 

Már az ősz elejétől egyfolytában reménykedünk, 
hogy egyszer majd csak a végére érünk és minden 

visszatér a maga kerékvágásába. Mert alapvetően 

változtatta meg életünket a koronavírus járvány 

koratavaszi megjelenése. Alig hisszük el, hogy már 

semmi sem a régi. Egyre csak reménykedünk, hogy 

egyszer majdcsak megszűnik a pandémia, újra meg-
ölelhetjük egymást, bátran kezet foghatunk, nyugod-
tan mehetünk a rendezvényekre, nem kell félni az 

ismeretlen, olykor-olykor halálosan fenyegető vírus-
tól.  
 
Mindnyájunkat új kihívások elé állít a Covid-19-

es világjárvány. Az információ - áramlás tekinteté-

ben ízlelgettük mi is a közösségi hálókon � elsősor-
ban Facebook � való megjelenést, de úgy látom, 

hogy ezzel együtt az idősebb korosztálynál igény 

van a nyomtatott formában való megjelenésre is. 

Helyi újságunk azonban természeténél fogva a na-
gyobb horderejű eseményeket, a közelmúlt híreit 

tudja csak a lakosság elé tárni, mert lassúbb, késlel-
tetve jelenik meg.  
 
Egy évvel ezelőtt az önkormányzati választások 

eredményeként, részben új tagokból álló képviselő-

testülettel kezdtük el a munka folytatását. Az újjává-

lasztott képviselőtestület tagjai: 
 Farkas Sándor polgármester 

 Kissné Szabó Szilvia alpolgármester 

 Bányayné Dancs Zsuzsanna képviselő 

 Ferenczi Zoltán képviselő 

 Főczény Gábor képviselő 

 Stekkelpak Csilla képviselő 

 Tóthné dr. Kiss-Orosz Mária képviselő 
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Bár új ciklus kezdődött a választással, de az előző 

ciklusban elnyert igen jelentős pályázati pénzek fel-
használása, a projektek kivitelezése, megvalósulása 

jórészt ebben az évben kezdődött el, de egy része 

még a jövő évre is át fog húzódni. A folytatás azt is 

jelenti, hogy az előző időszakról áthúzódó pályáza-
tok megvalósulása és befejezése adja meg a jelen 

ciklus gazdasági programjának az alapját. Ezért 

idénre is olyan költségvetést dolgoztunk ki és fogad-
tunk el, amellyel a pályázataink megvalósulhatnak, 

az intézményeink jobb és jobb színvonalon tudnak 
működni, ösztönzik az emberek helyben maradását 

és letelepedését, lehetőséget és teret biztosítanak a 

vállalkozásoknak, hozzájárulnak a magas színvonalú 

oktatás fenntartásához, szerepel benne az óvoda és a 

bölcsőde fejlesztése illetve építése.  
 
A teljesség igénye nélkül mik is ezek? 

 
1. A Művelődési Ház energetikai beruházása 

2019-ben elkezdődött és idén augusztus 31-én 

befejeződött. Az épület kívül-belül megújult, 

16-18 cm-es hőszigetelést kapott. A felújítás és 

energia - racionalizálás magában foglalta a 
kazánok és fűtőtestek cseréjét, sokkal gaz-
daságosabb, olcsóbb lett a fűtés, a ház teljes 

üzemeltetése is. Egy szebb, komfortosabb, több 

célra használható kulturális központtal gazda-
godott a város.  

2. Tavaly évvégén kezdődött a Közös 

Önkormányzati Hivatal vagyis a városháza 

külső és belső felújítása is. A munkálatok még 

jelenleg is tartanak, de november végére már 

egy teljesen felújított hivatali épületben tudjuk a 

lakossági ügyfeleket fogadni és a hivatali dol-
gozók is jobb körülmények között végezhetik a 

munkájukat. Az sem mellékes, hogy ezáltal az 

épület üzemeltetése is jóval gazdaságosabb lesz 

a jövőt illetően. Sajnos ennek velejárója volt, 

hogy csaknem egy éven keresztül az ügyfeleket 

nem tudtuk méltó körülmények között várni, de 

a hivatali dolgozóink is sokszor mostoha 
körülmények között, állandó költözködések 

között kényszerültek a munkájuk végzésére. Ezt 

csak fokozta a járványügyi helyzet miatt betar-
tandó szabályok betartása és betartatása az 

állampolgárokkal. Nagyon nehéz év volt ez a 

városháza dolgozóinak és ügyfeleinek egyaránt, 

de a jó hozzáállásnak meg lett az eredménye, 

mert egy szép, korszerű épülettel gazdagodott 

Verpelét.  
3. Augusztusban elkezdődött a várva várt 

bölcsőde építése. Ennek a befejezési határideje 

2021. őszre várható. Ezzel a 2 csoportos, 24 

kisgyermek elhelyezésére alkalmas bölcsődével 

remélhetően sok családon tudunk majd segíteni, 
hogy a szülők vissza tudjanak térni a munka 

világába, kisgyermekeiket pedig egy korszerű, 

biztonságos és kor követelményeinek megfelelő 

intézményben tudhassák.  
4. Az újság megjelenésének idejére várjuk a 

VÁSÁRTÉR elnyert pályázatához igényelt 

költség-növekményi kiegészítés várhatóan po-

zitív elbírálását. Ennek megérkezése után azon-
nal kezdődhet a régi dohánypajták és a régi 

vásártér helyén egy új, a törvényi előírásoknak 

megfelelő és mai igényeket kielégítő ÚJ 

VÁSÁRTÉR kialakítása, építése. Jelenleg min-
tegy 80 km-es sugarú körben nincs egy üzemelő 

állat- és kirakodó vásár. A Vásártér pályázatunk 

megvalósításától azt várjuk, hogy a Mátra alján 

és az egész Tarna mentén legyen egy minden ke-
reskedelmi igényt kiszolgáló és a hagyományos 

vásári igényeket biztosító vásári és kereskedelmi 

lehetőség, ahol a vidék emberei, gazdálkodói, 

találkozhatnak, üzletelhetnek. A verpeléti 

vásárnak mindig híre volt, reményeink szerint 

ezzel sok vevőt és eladót tudunk Verpelétre 

csábítani, ami további rangot ad a városnak, 

öregbíti hírnevét. Ennek szükségességét a jelen-
legi piaci napok látogatottságából, 

zsúfoltságából, népszerűségéből is következ-
tetjük.  

5. A tavasztól kezdődően, nyáron át, a mai napig 
tapasztalható volt Verpeléten és az ide vezető 

úton, hogy óriási ütemben zajlik a Kál-

Verpelét közötti kerékpárút építése. Eddig 
nagy felfordulást, sok kellemetlenséget okozott 

az igaz, de hála Istennek már a vége felé járunk. 

E pályázatunktól azt reméljük, hogy könnyebb 

és biztonságosabb lesz a városban és az érintett 

szakaszokon a kerékpárral való közlekedés, a 

munkába járás, de nagyban segíti az idegenfor-
galmi igényeket és a kulturált mozgást, valamint 

sportolási, közlekedési lehetőségeket. Ennek hi-
vatalos átadása jövő év márciusra várható. Itt 

jegyzem meg, hogy ugyanebben az időben 

kezdődik majd a Verpelét-Sirok közötti 

kerékpárút folytatásának kivitelezése. Ennek 
elkészültékor elmondhatjuk, hogy a Tisza-tótól 

egészen a Mátráig bejárható lesz a táj 

kerékpárral, amely fontos részét képezi az 

országos kerékpárút- hálózatnak, mely illeszke-
dik az idegenforgalmi igényekhez, elvárások-
hoz. 
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6. Megtörtént az Bajcsy út felújítása a Fekete 

kereszt és a sportpálya közötti szakaszon. 
Nagyon időszerű volt már ez, hiszen egy nagy-
forgalmú útszakaszról van szó, ahol nemcsak 

helyi, de átmenő forgalom is van. Az 

útfelújításoknál maradva örömmel tájékoztatom 
a lakosságot, hogy idén 20 millió forintot 

nyertünk további belterületi utak rendbetételére, 

amit saját erőből 5 millióval egészítünk ki. 

Ebből a 25 millióból a Ságvári és a Bercsényi 

utakat tervezzük felújítani. A többi belterületi 

útról sem feledkezünk meg, ezeket is sorra 

vesszük a 2020. � 2027. közötti pályáztatási cik-
lusban. 

7. A FŐ TÉR városközponti kialakítása két 

pályázatból tevődik össze. Az egyik a busz-
megálló átalakítása, áthelyezése, a másik pedig 

a kor követelményeinek megfelelő piactér kia-
lakítása parkolási lehetőségekkel. Ezzel egy 

rendezett kisvárosi centrum létrehozása a 

célunk, amely megfelel a helyi heti piaci 
igényeknek és a biztonságos közlekedési feltéte-
leket is magában foglalja. Ez a pályázatunk na-
gyon nagy körültekintést és annál több en-
gedélyeztetési eljárást igényel, ami 

meglehetősen időigényes és hosszadalmas do-
log, de remélhetőleg hamarosan szabad utat kap 
ez a projektünk is.  

 
Ezzel a 2014 � 2020-as nagy európaiuniós projekt-
jeink le is zárulnak.  
 
A 2021. � 2027. közötti uniós költségvetési progra-
mok, tervek összeállítása jelenleg is folyamatban 
van, ezt a Heves Megyei Önkormányzat Fejlesztési 

Ügynöksége fogja össze. Ezekhez benyújtottuk, 

leadtuk az igényeinket, ezekről folyamatosak az 

egyeztetések a megyével. 
 
Mik szerepelnek ezekben?  

 
Ezekben csak nagyléptékű fejlesztések jöhetnek 

szóba, de ezekből a tervekből is van Verpelétnek 
szép számmal. Legfontosabb az ivóvíz ellátásunk, 

az ivóvíz tisztítás, szennyvízelvezetés, szennyvíz 

kezelés, csapadékvíz elvezetés megoldása, amely 

egy több milliárdos nagyon átfogó, komplex meg-
oldást igényel. A következő a laktanya hasznosításá-

nak megoldása, munkahely teremtési lehetőséggel, 

vállalkozási övezet kialakításával. Végül pedig az 

önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások, intéz-
mények felújítása, járdák belterületi utak felújítása 

és egy sportcsarnok, sportpálya építés illetve felújí-

tás amelyekkel pályázunk 2021. � 2027. közötti uni-
ós finanszírozású pályázati lehetőségekre.  
 
Itt jegyzem meg, hogy van egy folyamatban lévő 

pályázatunk is. A volt erdészeti épületének felújí-

tására a Teleki László Alapítványhoz nyújtottuk 

be az igényünket, amelyet a népi építészeti program 

keretében igényelhető támogatásból szeretnénk rea-
lizálni. Ennek elbírálása még folyamatban van, itt is 

bizakodva várjuk a pályázatunk sikerességét.  
 
Az írásomat a koronavírus okozta járvány mindenkit 

felkavaró, életünket alapjaiban megrengető, felfor-
gató kihatásaival indítottam, de sajnos ezzel is kell 

zárnom. Tudom, hogy sok rendezvényünk elmaradt 

vagy nem a megszokott módon lett megtartva. Iga-
zán sajnálom, hogy az Idősek Világnapján nem ta-
lálkozhattunk személyesen, mert a legveszélyez-
tetetteb korosztályt nem akartuk kitenni semmilyen 

fertőzési rizikónak, de a három verpeléti 90 éves 

születésnapost Kéri Györgyöt, Simon Istvánnét és 

Stekkelpack Józsefnét sikerült az otthonukban 

felköszönteni és a miniszterelnök személyesen 

aláírt levelét részükre átnyújtani. Ezúttal gratu-

lálok nekik és a Facebook után az újságon keresz-

tül is köszöntök minden szépkorú lakost.  

Nagyon nyomasztó ez a járványhelyzet, mert még az 

orvosok által is csak kevésbé ismert vírusról van szó, 

ezért érdemes vigyázni, muszáj óvatosnak lenni. 

Láthatjuk a híradásokból, hogy a világon minden 

országban milyen komoly óvintézkedéseket kény-
szerültek meghozni a kormányok. Magyarországon 

is napról napra dőlnek meg a fertőzési rekordok és 

nagyon sok az elhalálozás is. Ugyanakkor tudjuk, 

hogy az élet, a gazdaság sem állhat le, hiszen nem 

félni, hanem védekezni kell! Nincs mese! A szabá-

lyokat, az óvintézkedéseket be kell tartani, be kell 

tartatni! Kérek mindenkit a maszk szabályos vi-

selésére, a másfél-2 méteres távolság betartására 

valamint a gyakori kézmosásra, fertőtlenítések 

alkalmazására. Figyeljük a híradásokat a tiszti 

főorvos az operatív törzs tájékoztatásait, ajánlá-

sait, fogadjuk meg háziorvosaink tanácsait. Mert 

hiszem és őszintén reménykedem benne, hogy 

együtt sikerülni fog legyőzni ezt az alattomos jár-

ványt.  

A Verpelét Újság Olvasóinak jó egészséget és min-

den jót kívánok. 

 
Farkas Sándor polgármester 
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Tisztelt Verpeléti Lakosok! 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 

törvény alapján az önkormányzatok rendeletben 
meghatározhatják az avar és a kerti hulladék égetés 
szabályait.  
Ennek eleget téve Verpelét Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete rendeletében az avar és ker-
ti hulladék ártalmatlanításának idejét pénteki 
napokra korlátozza. 
 
2021. január 1-jétől országszerte tilos az avarége-

tés és a kerti hulladék égetése. 
 

A módosítás célja a levegő minőségének javítása, a 

lakosság egészségének védelme. 
Az égetés ellen szólnak az alábbi tények:  
 Sok olyan tápanyag kerül feleslegesen a légkör-

be, amely alapvetően hasznosítható lenne akár 
komposztálással. 

 Nagyon szennyező tevékenység. Objektív méré-

sek tanúsítják, hogy egy 100 kilós avarkupac 
meggyújtásával 90 millió köbméter levegő ha-
tárérték felett szennyeződik, ami egy közepes 

méretű város teljes levegőjének felel meg. Ez 
pedig nem csak egy napon történik, hanem akár 
hónapokon keresztül is. 

 Az így levegőbe kerülő anyagok nagy része 
rendkívül káros az egészségre és vagy bizonyí-
tottan, vagy lehetségesen rákkeltőek. Ilyen 

anyagok a nitrogén-oxidok vagy a benzolszár-
mazékok, amelyek nemcsak a tüdőre lehetnek 
veszélyesek, hanem akár a csontokra, a hormon-
rendszerre, az agyra, vagy a kiválasztásra is. 

Itt a fűtésszezon, ami alatt tapasztalhatjuk a kémé-
nyekből felszálló sötétszürke, fekete füstöt, melyet 

esetenként maró bűz is kísér. Ez nem más, mint az 
egyre terjedőben lévő otthoni hulladékégetésre utaló 
egyértelmű jel.  
Nagyszüleink idejében a hulladékok még házilag 
kezelhetőek, újra felhasználhatóak voltak. A kon-
zervdobozból szögtartó lett, a tejeszacskóból lábtör-
lő készült, az ételmaradékot megették a háziállatok, 
a sima papír (nem a fényes és színes!) pedig jó volt 
gyújtósnak. A fogyasztói társadalom megjelenésével 

azonban tömegével jelentek meg a műanyag-, fém-, 
papír-, üveg csomagolóanyagok. 
�A régi szokások nehezen halnak!" - s ahogy meg-
szoktuk, hogy régen minden hulladék elégethető 
volt, most azzal kell szembesüljünk, hogy mestersé-
ges, szervetlen anyagokkal vettük körbe magunkat, 

melyek égetése egy komplett vegyi koktélt juttat a 
levegőbe, ami időzített bombaként ketyeg települé-
sünkön! Korom, nehézfémek, szén-monoxid, nitro-
gén-oxidok és kén-dioxid elegye jut ki így a tiszta 
levegőbe� 

A hulladékégetés során a már említett, s nem kívánt 
légköri elemek szív- és érrendszer (infarktus, trom-
bózis), valamint légzőszervi megbetegedést (tüdőda-
ganat, asztma), immunrendszer károsodást, hormon-
háztartási rendellenességet, fejlődési rendellenessé-
get, bőrgyulladás és emésztőszervi problémát is 

okozhatnak. A kommunális hulladékok (házi sze-
mét) égetésekor azonban nemcsak a belélegzett 
szennyezőanyagok veszélyeztetik az ember egészsé-

gét, hanem a talajba bejutva a növényeken és állato-
kon keresztül a táplálékláncba bekerülve és ott fel-
halmozódva is kifejtik káros hatásaikat. A legna-
gyobb probléma azonban az, hogy nem ismerjük 
pontosan az egyes szennyezőanyagok összhatását és 
hosszú távú hatását sem, illetve azt sem tudjuk, hogy 

hány olyan veszélyes vegyület keletkezhet még az 
égetés során, amikről még fogalmunk sincs. 
 
Megdöbbentő, hogy ahol pont a vidéki levegő jó 
minősége lenne a település vonzereje, azt hulla-
dékégetéssel tesszük tönkre! 

 
Igaz, hogy 2020. december 31-ig az önkormány-
zat rendelete még lehetővé teszi az avar és kerti 

hulladék égetését, de kérem nem tegyék. Az ősz 
beköszöntével párás lett a levegő, vizes a hulla-
dék. Az égetés nem vár eredményt, csak hatalmas 

füstöt hoz. 
  
Itt hívom fel mindenki figyelmét, hogy az Egri Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft, aki településünkön 
a hulladékelszállításról gondoskodik, minden héten 
hétfőn végzi a kommunális hulladék elszállítását, 
mellyel egy időben � egyik héten a szelektív hulla-
dékot (sárga kuka), másik héten a zöld hulladékot 
szállítja el. 2020. november hónapban 2-án, 16-án és 

30-én végzik a zöld hulladék elszállítását.  
 
Ezeken kívül működik egy lakossági hulladékgyűjtő 

udvar (Eger, Homok utca 26.), ahová a kukadíj meg-
fizetésének igazolása után nem veszélyes hulladék-
ból 250 kg-ot tud leadni egy háztartás negyedévente, 

veszélyes hulladékból 100 kg-ot negyedévente, és 
mindezt díjtalanul. Mennyiségi korlátozás nélkül 
leadható: papír, karton, PET palack, PE fólia, üveg 

és fém csomagolási hulladék, akkumulátor, elektro-
nikai hulladék, étolaj, motor- és hajtóműolajok.  
Tehát van lehetőségünk arra, hogy a hulladéktól úgy 

szabaduljunk meg, hogy az ne veszélyeztesse az 
egészséges környezetünket, a tiszta levegőt! 
A fentieket olvasva �mielőtt égetésbe fogunk � gon-
doljunk gyerekeinkre, szüleinkre és nem utolsó sor-
ban magunkra. Érdemes egészségünket kockáztatni, 
veszélyeztetni?! 
 
    Kiszály Mária 
          jegyző 
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Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alap-
ján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat 

- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, 

illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vo-
natkozásaira való tekintettel - három évente legalább 

egy alkalommal ebösszeírást végez. 

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók 

által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyil-
vántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartó-

ja és más személyek jogainak, személyes biztonsá-

gának és tulajdonának védelme, valamint 

ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony 

ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az 

ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat 

a települési önkormányzat rendelkezésére bocsá-

tani. 

A 2020. évi ebösszeírás céljából kérem a Verpelét 

Város Önkormányzata közigazgatási területén tartott 

négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, 

hogy az �Ebösszeíró adatlapot� kitölteni és a lenti-
ekben megjelölt lehetőségekkel élve a Verpeléti Kö-

zös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni szívesked-
jen 2020. november 15. napjáig. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az 
oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az aláb-
bi módokon lehet benyújtani: 

 postai úton postacím: Verpelét Város Önkor-
mányzata 3351 Verpelét, Kossuth L. u. 73. 

 elektronikusan (aláírva, beszkennelve) az 
ebnyilvantartas@verpelet.hu 

 személyesen a Verpeléti Közös Önkormányza-
ti Hivatalhoz (Verpelét, Kossuth L. u. 73.) 

A 2020. évi eb összeíráskor a microchippel ellátott 

és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyil-
vántartásban már szereplő, valamint a korábbi eb 

összeírás során már bejelentett ebeket is újból be 

kell jelenteni. 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állat-

védelmi bírságot vonhat maga után. A bírság leg-

kisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján 30.000 Ft. 

Verpelét Város Önkormányzata nevében a jogszabá-

lyi kötelezettség teljesítéséhez a szíves együttműkö-

désüket és segítőkészségüket előre is köszönöm! 

 
     Kiszály Mára 
           jegyző 

 
 

Szociális célú tűzifa támogatás 
 

Verpelét Város Önkormányzata 2020. évben is si-
kerrel pályázott szociális tűzifa beszerzésre. A pá-

lyázat elbírására után az önkormányzat idén 155 

erdei köbméter fát tud szétosztani az arra jogosultak 
között.  
 
A támogatás feltételei: 

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbe-
ni támogatásként legfeljebb 3 erdei m3 tűzifát bizto-
sít annak a személynek, aki 

a) aktív korúak ellátásra jogosult vagy 
b) halmozottan hátrányos gyermeket nevelő 

család vagy 
c) települési lakásfenntartási támogatásra jogo-

sult (kivéve, ha a támogatást a gázfogyasztás 

költségére kapja), vagy 
d) időskorúak járadékában részesül. 

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbe-
ni támogatást biztosíthat, annak, aki nyugdíjasnak 

minősül. 
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül 

csak egy kérelmező részére állapítható meg a támo-
gatás. 
 
Benyújtási határidő: 

A Polgármesteri Hivatal belső felújítási munkálatai 

miatt továbbra is ablakon keresztül történik az ügy-
intézés! 
A kérelmek Kavisánszki Nikolett hatósági előadó-

nál, orvosi rendelővel szembeni első ablaknál kérhe-
tő! A felmerülő kérdésekben szintén az ügyintéző a 

36/559-306-os telefonszámon nyújt segítséget. 
A kérelmeket 2020. október 12-től 2020. november 

06. napjáig ügyfélfogadási időben (kedden és csü-

törtökön 7:30-16:00 óráig, pénteken 7:30-13:00 órá-

ig) lehet benyújtani, Kavisánszki Nikolett hatósági 

előadónál (orvosi rendelővel szembeni első ablak). 
A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ! 
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A kérelem benyújtásához SZÜKSÉGES doku-

mentumok: 

 a kérelmező, valamint a vele azonos lakcímen 

élő személyek vonatkozásában érvényes 

személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya, 

TAJ- kártya másolatát, 
 rendszeres jövedelemmel rendelkezők esetében 

a munkáltató által kiállított kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelméről igazolást,  
 egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által 

folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolást, 
 nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a 

nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben 

kiállított éves értesítőt és a nyugdíjszelvényt,  
 munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli 

esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által 

kiállított igazolást, 
 a támogatás megállapításához előírt egyéb iga-

zolást 
 

Kavisánszki Nikolett 
    hatósági előadó 

 

Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 
Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete értesíti kizárólag a települési önkormányzat 

területén állandó lakcímmel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű, nappali tagozatos képzés kereté-

ben tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatókat, 

hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együttműködve, nyílt pályázat keretében meghirdeti 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot a 2020/2021. tanév második és 

a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan 
(BURSA-2021A), illetve a felsőoktatási tanulmá-

nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA-
2021B). 
 
Kik pályázhatnak: 
 Az �A� típusú pályázatra azok az 

önkormányzat területén állandó lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvis-
zony keretében) teljes idejű (nappali tagoza-

tos),alapfokozatot és szakképzettséget 

eredményező alapképzésben, mesterfokoza-

tot és szakképzettséget eredményező mes-

terképzésben, osztatlan képzésben vagy 

felsőoktatási szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. 
 

 A �B� típusú pályázatra azok az önkormány-

zat területén állandó lakóhellyel rendelke-

ző, hátrányos szociális helyzetű � 2020/2021. 

tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-

zépiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel 

nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

még felvételt nem nyert érettségizettek � és 

a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőokta-

tási intézmény keretében teljes idejű (nap-

pali munkarend) alapfokozatot és szakkép-

zettséget eredményező alapképzésben, osz-

tatlan képzésben vagy felsőoktatási szak-

képzésben kívánnak részt venni. 
 

Benyújtandó iratok: 

 A felsőoktatási intézmény által kibocsátott 

eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 

2020/2021. tanév első félévéről. (csak az �A� 

típusú pályázatnál) 
 igazolás a pályázóval egy háztartásban élők 

egy főre jutó havi nettó jövedelméről  
 a pályázati kiírásban meghatározott kötelező 

melléklet (jövedelemnyilatkozat) 
 a szociális rászorultságot igazoló egyéb ok-

iratok 
 lakcímkártya másolata az életvitelszerűen 

egy háztartásban élőkre vonatkozóan 
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeré-

ben (a továbbiakban: EPER � Bursa rendszer) egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek eléré-

se: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben 

regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhat-
nak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó bir-
tokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően 

a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Ver-

pelét Város Önkormányzatához (3351 Verpelét, 

Kossuth Lajos út 73.) Kavisánszki Nikolett ügyin-

tézőhöz egy példányban � a pályázati kiírásban 

meghatározott kötelező mellékletekkel együtt � 

kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati 

kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 

együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a 

pályázat formai hibásnak minősül. 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 

történő benyújtásának határideje:  

2020. november 5. 

 



XXVI. évfolyam 1. szám, 2020 október 7

Verpelét Város Önkormányzata a meghozott dönté-

séről és annak indokáról 2020. december 8-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan 

vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázó-

kat. 
 
Verpelét Város Önkormányzata 2019. évben 27 fő 

tanulót részesített Bursa Hungarica támogatásban, 

közel 2 millió forint összegben.  
 
    Kavisánszki Nikolett 
        hatósági előadó 
 

 

Települési iskoláztatási támogatás 

 

1. Tehetséggondozási támogatás 

Verpelét Város Önkormányzat Képviselő-
testületének döntése alapján települési iskoláztatási 

támogatásra (tehetséggondozási támogatásra) jogo-
sult az a Verpeléti Arany János Általános Iskola és 

Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, 

aki az iskola által kiállított igazolás alapján 4,5 ta-
nulmányi átlagot vagy azt meghaladó eredményt ért 

el. A rendeletben meghatározott feltételeknek meg-

felelően Verpelét Város Önkormányzata 2020. július 
hóban 86 fő tanulót 5.000 Ft összegű támogatásban 
részesített. 
2. Iskolakezdési támogatás 

8.000 Ft-os iskolakezdési támogatásra jogosult a 

közép- vagy felsőoktatási intézmény teljes idejű 

nappali tagozatos tanulója. A támogatás 2020. 

október 1-től és december 31- ig a Verpeléti Közös 

Önkormányzati Hivatal házipénztárában iskolaláto-
gatási igazolás ellenében kerül kifizetésre. Eddigi 

tapasztalatok alapján évente 230-250 tanuló jogosult 

erre a támogatásra. 
3. Füzetcsomag biztosítása 

Azon verpeléti lakóhellyel rendelkező tanulók 

részére, akik tanulmányaikat az Arany János 

Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú 

Művészeti Iskolában kezdték meg, egyenként 10.000 

forintos füzetcsomagot biztosított az önkormányzat. 

2020. szeptemberében 32 első osztályos tanuló ka-
pott az önkormányzattól füzetcsomagot, melyet a 
pedagógusok adtak át a diákoknak.  
 
    Kavisánszki Nikolett 
        hatósági előadó 

 

 

 

A 2020/2021. tanév kezdése iskolánkban 
 
Az elmúlt tanév március közepén majdnem véget 

ért. Üres volt az iskola és üresek a tantermek. A táv-
oktatás nagy nehézségek árán működött, kevés siker-
rel. Néhány tanulsága azért volt ennek az időszak-
nak: tanulóink és szüleik is: szembesültek azzal, 

hogy mi és mennyi a kötelező tananyag, milyen se-
gítséget jelent a pedagógus-gyermek személyes kap-
csolata, a tanulás során felmerült problémák, nehéz-
ségek megoldásában. 
2020. augusztus elején az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma az iskolákban alkalmazandó intézkedési 

tervet adott ki, melynek alapján kidolgoztuk saját 

eljárásrendünket, a tanév indításával, megkezdésével 

kapcsolatos teendőkről. Ezt a dokumentumot au-
gusztus 21-én megosztottuk a facebook oldalunkon, 

illetve kitettük a honlapunkra (verpeletamk. la-
punk.hu) 
A koronavírus elleni védekezés eljárásrendjének 

legfontosabb eleme a megelőzés és az ezzel járó 

intézkedések: az intézmény területén kizárólag az 

ide járó tanulók és dolgozók tartózkodhatnak, akik 

testhőmérséklet mérése és kötelező kézfertőtlenítést 

követően jöhetnek be az épületbe. Kiemelt figyelmet 

biztosítunk az alapvető higiénés szabályok betartásá-

ra, fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. 

Ezek részletes szabályozását a kiadott anyagban ol-
vashatják. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, 

hogy ne kerüljön sor az oktatás korlátozására. Hi-
ányzó tanulók csak orvosi igazolással jöhetnek újból 

iskolába, a szülői igazolás kérését előzetesen be kell 

jelenteni. Kérem a szülők megértését és támogatását 

ebben a kérdésben. 
Rendhagyó volt a 2019/2020. tanév befejezése és 

rendhagyó volt az új tanév kezdése is. A nagy tanu-
lólétszám miatt a szokásos évnyitó ünnepségünket 

nem tudtuk megtartani, ám a legkisebbek számára 

mégis szerettük volna emlékezetessé tenni az első 

napot az iskolában. Így számukra külön szerveztünk 

egy kis ünnepséget, melyen köszöntöttük őket, majd 

a tanító nénik kíséretében osztálytermükben ismer-
kedtek az új környezettel, egymással és a tanító né-

nikkel. 
 

Szeptember 2-án pótoltuk a tavasszal elmaradt 

Arany-nap legfontosabb, hagyományos mozzanatát: 

az elsősök � immár másodikosok � műsorát és az 

avatást, amikor a legidősebbektől megkapták az is-
kola egyennyakkendőjét. 
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Szeptemberben a tantestületben is jelentős változá-

sok következtek: Belkovicsné Tóth Gabriella, Ko-
vács Sándorné és Kozma Józsefné nyugdíjba vonul-
tak. �Gabika néni és Ági-néni� átvehették az ezzel 

járó pedagógus Szolgálati Emlékérmet, Ági néni az 

Eszterházy Károly Egyetemen megrendezett Peda-
gógusnapi ünnepségen Miniszteri Dicsérő Oklevelet 
kapott, melyhez ezúton is gratulálunk! 
 
Az intézményvezetésben Kovács Sándorné 
 feladatát nevelési intézményvezető-helyettesként 

Égetőné Alakszai Katalin vette át, szeptember 11-től  

 
az alapfokú művészetoktatás 

intézményegységének vezetésé-

vel Loboczky Balázs kapott 

megbízást, aki hegedűtanárként 

átvette a tanszak irányítását is. 

Bemutatkozása megtekinthető a 

Zene Világnapjára készített és 

közzétett növendékek előadásá-

nak narrátoraként. 
Kiss Tamás testnevelés- földrajz 

szakos tanár egri intézménybe 

távozott, jelenleg óraadó föld-
rajz tanárként heti hat órában 

tanít. Az osztályát Csorba Gá-

borné vette át. 
A testnevelés tantárgy oktatásá-

ra Mlinkó Gábort alkalmazzuk. 
Alsó tagozatban két új kolléga-
nő felvételére került sor: Mezei 

Attiláné és Mészárosné Fogarasi Erika a belépő első 

�a� osztályosok tanító nénijeként erősíti az alsós 

pedagógusok közösségét. 
Az intézmény 2020/2021. tanévre szóló munkaterv-
ében szerepelnek hagyományos programjaink mel-
lett közösségépítő kirándulások, családi napok. 
Bízunk benne, hogy mindezek megvalósítása nem 

ütközik akadályokba és minél előbb túl leszünk a 

vírushelyzet miatti korlátozásokon. 
Vigyázzunk magunkra és egymásra! 
 
    Kriston-Kőmüves Zita 
    intézményvezető 
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Tisztelt Ügyfelek! 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. január 01-től önálló intézményként működik, melynek feladata:  
A gyermekjóléti szolgáltatás keretein belül a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése érdekében: 

 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való 
hozzájutás segítése, 

 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek meg-
előzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

 a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szol-
gáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető el-
látáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

 a hivatalos ügyek intézésének segítése 
 a veszélyeztetés megelőzése 
 a veszélyeztetés megszüntetése 

 
Családsegítő szolgáltatás feladata, a családok egészét érintő, nem hatósági jellegű segítségnyújtás.  

 információnyújtás 
 hivatalos ügyekben való közreműködés 
 szociális, mentális és életvezetési tanácsadás  
 munkaügyi tanácsadás 
 családgondozás 
 konfliktuskezelés                                                                                                                  
 Korrepetálás megszervezése 

 
A családsegítők ügyfélfogadási időben dolgoznak, de a korona vírus kapcsán kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, 
az ügyfélfogadás a bejárati ajtónál lévő kis ablakon keresztül történik. 
Probléma, vagy ügyintézés esetén, a szolgálat munkatársait hétköznap reggel 8 órától, délután 16 óráig, az irodá-
ban, vagy az alábbi elérhetőségen tudják keresni: +36/30 182 59 58 
 
Simon Henriett intézményvezető          
 
Elérhetőségeink:                                                Ügyfélfogadási idő:                   Családsegítők:                                             
                                                                                                                  
cím: 3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.        hétfő: 8.00-15.30                    Baji Zsuzsanna                                 
elérhetőség: +36/30 182 59 58                         kedd: 8.00-15.30                     Bálint Alexandra 
e-mail:  verpeletgyjsz@gmail.com                   szerda: 8.00-15.30                  Kiss Margit      
             csütörtök: 08.00-15.30           Penderik Gábor 
                                                                               péntek: 8.00-12.30                     
 
Szolgáltatásainkkal várjuk a település lakosait 
 

                                                                                                                   Simon Henriett 
intézményvezető 
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Időseink ellátása 

járvány idején�. 
 

Sokat gondolkodtam a napokban, hogy a hamarosan 
megjelenő Verpelét Újság hasábjain hogyan számol-
jak be a járvány alatt végzett eddigi munkánkról, a 
változásokról, amelyekre ez a szomorú helyzet kész-
tetett bennünket. Március 03-án írtuk meg Petrával 
az akkoriban készülődő újságba az aktuális gondola-
tainkat, ám a járvány közbe szólt, nem jelent meg, 

ezért Önök nem olvashatták. Sajnálnám, ha kima-
radna a jelenlegiből is, kérem, olvassák úgy, mintha 
márciusban, a járvány előtt olvasták volna. Mind-
emellett szót kell ejtenem a március 11 óta eltelt 
időről is. Intézményünk nem csak bentlakásos ellá-
tást nyújt, hanem alapszolgáltatásokat is, mint idő-

sek nappali intézménye, házi segítségnyújtás, szociá-
lis étkeztetés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
Verpelét és Tarnaszentmária területén, közel 150 

idősnek nyújtunk valamilyen szolgáltatást, az ottho-
nában. Ezért nagy kihívás a jelenlegi helyzetben 
megóvni a bentlakásos ellátásban részesülő ellátotta-
ink egészségét. Hiszen az ebéd nem �repül� magától 
az ellátott otthonába, a házi segítségnyújtást igénylő, 
ellátásra szoruló idős ember, attól, hogy COVID 

van, továbbra is igényli a segítséget, a mindennapi 
szükségleteinek kielégítéséhez. Igen, a gondozónők, 
továbbra is bemennek az ellátotthoz, szükség esetén, 

én is beültem az ételszállító autóba, és vittem az 
ebédet, elláttunk minden hozzánk forduló segítség-

kérőt, azokat is, akikkel nem volt érvényes megálla-
podásunk, hiszen kötelességünk volt segíteni. És 
igen, minden nap azzal a tudattal indulunk a munka-
helyünkre, hogy nekünk, még jobban kell vigyázni, 
és betartani a szabályokat, mint másnak. Nehéz hó-
napok állnak mögöttünk � és előttünk, nagyon szigo-
rúan kell venni a járványügyi előírásokat, nagyon-
nagyon sok támogatás szükséges a dolgozóknak és 
főleg az időseknek, hogy ne omoljanak össze. Már-
ciustól június közepéig szigorú látogatási és kijárási 
tilalom volt érvényben, aztán jött két és fél hónap 
fellélegzés, hiszen újra jöhetett az intézménybe a 

nappalisok fele, de a másik fele még mindig otthon 
volt, egyedül. Lehetett látogatni, igaz, csak az udva-
ron, tisztes távolság betartása mellett, de ez már ma-
ga volt a boldogság. Aztán szeptember 08-tól ismét 
jött a teljes tilalom. Nagyon nehéz, de nem csügge-
dünk. Most is mindent megteszünk annak érdeké-

ben, hogy senki se szenvedjen hiányt semmiben. 
Nem cserélnék senkivel, mert mi erre esküdtünk, 
felelősek vagyunk azokért az idősekért, akik bíznak 

bennünk. Köszönöm szépen a dolgozói közösség-
nek, hogy kitartanak, zokszó nélkül végzik a munká-
jukat. Köszönjük a fenntartónak, hogy minden, a 

védekezéshez szükséges eszközt biztosít az intéz-
ménynek. Türelemmel és remélem, egészségesen 
átvészeljük a következő hónapokat. Igyekszünk to-
vábbra is, tudásunk legjavát adva végezni a mun-
kánkat. 

Kecsőné Vitkovics Enikő 
intézményvezető 

 
 

Változások az Alapszolgálta-

tási Központ életében 
Intézményünk életében sok változás zajlott a 2019-
es év végén, és a 2020-as év elején. A legnagyobb 

változás egyik kedves kolléganőnk, Pálkovács Ildikó 
közelgő, nyugdíjba vonulása volt. Jelenleg még a 
nyugdíj előtti felmentési idejét tölti, de ez év augusz-
tusától már jól megérdemelt pihenését kezdi, otthon. 
Ildikó 1980-ban érettségizett Egerben, a Kossuth 
Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában, majd a 

bölcsődei gondozó szakképesítést szerezte meg. 
1992. július 01- ig bölcsődében dolgozott, majd az 
akkori Gondozási Központba került, ápolóként. 

1999-ben ismertem meg, ekkor lettem itt, intéz-
ményvezető. És ettől az időponttól dolgoztunk 
együtt, több mint 20 éven keresztül. Én vezetőként, 

ő helyettesként. Lehetne mondani viccesen, mint a 
házasságban: �jóban, rosszban, egészségben, beteg-
ségben.� Ám, valóban így volt. Elmondhatom, hogy 

amit elértünk az intézmény 20 éve alatt, azt egymás, 
és a többi dolgozó támogatásával, összefogásával 
értük el. Aki nyomon követte az intézmény fejlődé-

sét tudja, hogy nem volt teljesen zökkenőmentes 

folyamat, amíg megvalósíthattuk a tervezett bővítést. 
Közben mindig azon voltunk, hogy a lehetőségeink-
hez mérten, a legjobb ellátást nyújtsuk azoknak, akik 

bármilyen szolgáltatást igénybe vettek tőlünk. Kívá-
nom, hogy Ildikó a nyugdíjas éveket tartalmasan, 
boldogan, jó egészségben töltse, családja körében. 

Nehéz pótolni a megbízható, tapasztalt kollégát, 
különösen, ha vezetői feladatokat is ellátott.  
Az intézményvezető helyettesi feladatokat januártól, 

Pintér Balázsné látja el. Petra negyedik éve dolgozik 
az intézményben, gondozóként. Ez idő alatt bebizo-
nyította talpraesettségét, rátermettségét, hogy mindig 

számíthatunk rá. A vezető helyettesi feladatok mel-
lett a terápiás munkatárs feladatait is átvette Ildikó-
tól. Remélem, ugyanazzal a lelkesedéssel végzi majd 

munkáját évek múlva is, mint jelenleg. Szép feladat, 
tele kihívással, de biztos vagyok benne, hogy meg-
birkózik vele.  Jó egészség, lelkesedés, kitartás, áll-
hatatosság kísérjen bennünket és minden kollégánkat 
az elkövetkező években, hogy továbbra is mindenki 
megelégedésére végezhessük a munkánkat. 
 

Kecsőné Vitkovics Enikő 
intézményvezető 
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Terápiás munkatársként az Alapszolgáltatási Központban 

�Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy 

másik ember sorsa. 

Segíteni mindig lehet, mindig lehet egy kicsit többet 

adni.� 

 
Ez a gondolat nagyon igaz Ránk, akik az Alap-

szolgáltatási Központban dolgozunk-�Mindig lehet 

segíteni, mindig lehet egy kicsivel többet adni.� 
Szeretet nélkül nem lehet csinálni, mert ez nem 

csak egy munkahely, hanem egy nagy család, sok 

nagymamával és nagypapával. Ápoljuk-gondozzuk 
őket. 

Pintér Balázsné Petra vagyok, 2017-ben kerültem 

az idősek otthonába, mint ebéd kiszállító, majd elvé-

geztem a szociális gondozó-ápoló tanfolyamot, és 

házi gondozó lettem. 
2020. január 1-től új munkakörben tevékenyke-

dek, terápiás munkatársként foglalkozok az idősek-
kel. A felmerülő problémákat együtt oldjuk meg, 

megelőzzük az esetleges krízis helyzeteket, konflik-
tusokat. Egyéni és csoportos beszélgetésekkel segí-

tek megoldást találni a gondjaikra. 
A nappali ellátottak, és a bentlakók testi- lelki ak-

tivitását próbálom megőrizni. Csoportos foglalkozás 

keretében, amin aktívan részt vesznek, a kézügyes-
ségüket és kreativitásukat erősítem. Mindennap tor-
názunk, ami nem csak egy egyszerű testmozgás, 

sokat nevetünk és énekelünk közben. Mesélek a tor-
nához, mindig kitalálok valamit, amihez a képzelő 

erejükre is szükség van. 
Olyan helyeket járunk be gondolatban, amerre 

már régen, vagy nem is jártak. Elmondom, merre 
megyünk, és mit látunk. Így nagyokat tudunk sétál-
ni, a lépéseket persze a széken ülve teszik meg. Ke-
züket-lábukat úgy mozgatják, ahogy tőlem látják. 

�Jó kis torna!!! Nővérke már nagyon elfáradtunk.�- 
szokták mondani, mert valóban nem egyszerű ez. 

Kezek- lábak összhangban kell legyenek, a mondot-
takkal. 

Így jutottunk már el a Verpeléti tóhoz és Eger vá-

rosába is. Szeretik, ha így tornázunk, és számomra 

ez fontos. Sok mosoly, nevetés, viccelődés.  
A napokban ajtókopogtatókat készítettünk fűzfa-

vesszőből. Ügyesek voltak, örömmel és kíváncsian 

nézték, hogy is kell hozzáfogni, elkészíteni. Megmu-
tattam nekik az első lépéseket és segítettem, ha el-

akadtak. 6-8 darab lett kész, amit majd húsvétra fel-
díszítünk. Programjaim között szerepel még az ének-
lés és az olvasás. Naponta többször is felcsendül 

egy-egy nóta, eléneklik nekem, vagy épp együtt da-
lolunk. A napi hírek felolvasása, vagy egy kis törté-

nelem... mikor mi érdekli őket. Az újság végére so-
sem érünk, a sport híreket már nem tudom elolvasni. 

Egyik téma hozza a másikat és már rég elkalando-
zunk, azt sem tudom már miről olvastam. Kifejtjük, 

hozzászólnak, véleményt mondanak, egyszóval 

megbeszéljük, amit olvasunk. Sajnáljuk, átérezzük, 

megértjük, csodálkozunk, vagy épp felháborítónak 

tartjuk az olvasottakat. Minden alkalommal van 
olyan téma, amiről szívesen beszélnek. Szeretem 

őket hallgatni. Nekik mi vagyunk a család, és fonto-
sak nekünk, hiszen többségük egyedül él, nincs ki-
hez szólniuk, nincs kivel megosszák problémáikat. 

Ezért vagyunk mi. Elmondhatják gondjaikat, bajai-
kat, örömeiket. Nyitottak, empatikusak vagyunk 

velük. Tapasztalom a velük való foglalkozás során, 

hogy szükségük van a törődésre, hogy ne csak egy-
mással való beszélgetésből álljon a nap, hanem osz-
szák meg velem is a gondolataikat, emlékeiket. Fel-
elevenednek olyan dolgok, amiről már régen nem 

beszéltek. Újra átélik és megosztják velem ezeket. 

Szeretném, ha az időseknek is lennének élményeik. 

Tavasszal kirándulást szervezünk nekik. Még nincs 

pontos helyszín, de már beszélünk róla mi az , amit 
szeretnének megnézni, eljutni oda. Terveink között 

szerepel egy kis konyhakert kialakítása is, hogy aki 

szeretne egy kicsit kertészkedni, virágokkal bíbelőd-
ni, annak lehetőséget adjunk. Az Otthon dekorációit 

magam készítem, sok támogatást és segítséget kapok 
a kolléganőimtől és Enikőtől is. Építő kritikát és 

dicséretet egyaránt. Szívesen foglalkozom ezekkel, 

kiélhetem a kreativitásomat, örülök, hogy hozzátehe-
tek valamit az idősek otthona szépségéhez és más is 

megcsodálhatja az alkotásaimat. Köszönöm, hogy itt 
lehetek, adhatok magamból valamit, amire büszke 

lehetek. 
 
�Hiszen az angyalok köztünk járnak� 
 

Pintér Balázsné Petra 
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Közösségi hírek 
 

Sokban változott a munkánk az elmúlt időben. 

Nagy nehézséget jelent, hogy nem tudunk a baráta-
inkkal és közösségünk tagjaival személyesen talál-
kozni és a megszokott formában információkat és 

élményeket átadni. Nem tudtuk a tervezett rendez-
vényeket megtartani, melyek kis színfoltot vittek 

volna az emberek hétköznapjaiba. Hiányzik a társa-
ság nekünk is! Mi azért vagyunk, hogy a közössé-

günk színesebben és közösségben tudja megélni a 

mindennapokat és a tradíciókat, szokásokat. 
 
A járványhelyzet kialakulása miatt ez év márciu-

sában kötelezően bezáratták a kulturális intézmé-

nyeket, melyek csak június második felében nyithat-
ták ki újra kapuikat. Intézményünkben ez az időszak 

egybeesett a már megkezdett TOP-3.2.1-16-HE1-
2017-00005 energetikai felújítás hajrájával is. Az 

épület műszaki átadása szeptember 15-én megtör-
tént, a beruházás befejeződött, a belső munkálatok 

azonban még folyamatban vannak. 
 
Örülünk, hogy az év elejére tervezett programokat meg tud-

tuk tartani, így a már hagyománnyá vált újévi koncertet is. 

2020. január 11-én � immár 4. alkalommal � talál-
kozhattunk a Hatvani Szimfonikusokból alakult 

Hatvani Szalonzenekar tagjaival. Koncertjükkel is-
mét fantasztikus hangulatot varázsoltak a Közösségi 

házba, a nézők vastapssal és rengeteg mosollyal ju-
talmazták őket. 

 
Kiss Zoltán � iskolánk zenetanára � meghívásá-

nak eleget téve a koncerten láthattuk és hallhattuk 

Tótpál Szilvia és Kecskeméti Róbert énekművésze-
ket, Gonda Lászlót zongorán, valamint Kiss Zoltán 

tehetséges tanítványát Bader Rolandot szintetizáto-
ron. 

 

  

 
 

Minden évben van egy nap, amikor a férfiak virá-

got adnak a róluk gondoskodó asszonyi kezekbe, 

megköszönve ezzel a reggeli kávékat, a ropogósra 

vasalt ingeket, a fárasztó napok utáni meleg vacso-
rákat, az otthon melegét. 

A nőnap kialakulása szorosan kötődik ahhoz az 

évszázados harchoz, melyet a nők � a világ minden 

pontján � azért folytattak, hogy a társadalomban 

egyenlő esélyeik lehessenek. 
Mára már a nőnap elvesztette eredeti munkás-

mozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás 

hagyománya az, amely uralja ezt az ünnepet. Az 

előző évekhez hasonlóan vidám műsorral, majd kö-

zös csevejjel ünnepeltünk mi is. 
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Az 1848�49-es forradalom és szabadságharc Ma-
gyarország újkori történetének egyik meghatározóbb 

eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Tár-
sadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindító-

ja, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé 

vált.  
Az 1848�49-es szabadságharc a magyar nemzet 

történetének talán legismertebb háborús konfliktusa. 

Mi is minden év március 15-én fejet hajtunk hőseink 

előtt. 
 

 
 

  

 
 

Augusztus 20-án megemlékeztünk Államalapító 

Szent István király és az új kenyér ünnepéről. Farkas 

Sándor polgármester beszéde után Galó József plé-

bános megáldotta a nemzeti színű szalaggal átkötött 

új kenyeret, majd Elkésett a békevágy címmel, az 

István, a király rock-
operából csendültek fel 

részletek a Black Rose 

Project társulat előadá-

sában. A sokunk által 

ismert és szeretett da-
lokat a színészek olyan 

átéléssel adták elő, 

mellyel felébresztették 

mindannyiunkban a 
szunnyadó hazafiasság 

érzését. Az ünnep mél-
tó lezárásaként tűzijá-

tékban gyönyörködhet-
tünk. 
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Legnagyobb sajnálatunkra azonban az őszi hónapok-
ra tervezett programjaink a járvány terjedése miatt 

sorra lemondásra kerültek. Elmaradt a szép korúak 

köszöntése, a stand up est, nem tudjuk megvalósítani 
a jótékonysági bálokat sem. Terveink vannak a kö-

vetkező időszakra is, bízunk benne, hogy ha más 

formában is, de össze tudjuk hozni a közösséget. 

A könyvtár a megszokott rend szerint keddtől csü-

törtökig 12.00-20.00 óra között, és szombat 14.00-
18.00 óra között látogatható.  
Állandó délutáni és esti csoportjaink egyenlőre za-
vartalanul működhetnek, várják a mozogni vágyó új 

tagokat is: 

Gyógytorna: hétfőn 16.30 óra 

Fit Tiger kondícionáló, alakformáló edzések: hétfőn 

15.30 és szerda-péntek 16.00 óra 

Step aerobic: hétfőn és pénteken 18.00 óra 

Etka-jóga: szerdán 17.30. óra 

Tűzvirág tánc-csoport: szerdán 19.00 óra 

Dance ForEver gyermek modern-tánc: szombat 

14.00 óra 

 
 

Felhívás az Egészségházból 
 

Kérjük betegeinket, hogy a kialakult járványügyi 

helyzet miatt a háziorvosi rendelőben csak előzetes 

telefonos egyeztetés után jelenjenek meg! A száj-
maszk viselése kötelező! A szokásos gyógyszerek 

megrendelése is telefonon történik, kiváltásához a 

Patikában TAJ kártya szükséges. Légúti fertőzés 

tüneteivel senki ne jelenjen meg a rendelőben! Tele-
fonon kérjék a háziorvos segítségét!  
 

Közösen a szabályok betartásával, egymásra figyel-
ve állítsuk meg a vírus terjedését! 
 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. októ-

ber 19-től megkezdjük az influenza elleni védőoltás 

beadását. Előzetes telefonos bejelentkezés alapján.   
 

Tel: 559-321, 559-322. 
 

Rendelési idő: 
Hétfő, szerda, péntek: 8:00-12:00 
Kedd, csütörtök:   12:00-16:00 
  

Mindenkinek jó egészséget kívánnak az Egészség-
ház dolgozói. 

    Kissné Szabó Szilvia 
 

  

Vigyázat, ismét unokázós csalók! 
 

Ismét unokázós módszerrel próbálkoztak 

megyénkben, szerencsére ezúttal sem jártak sikerrel 

az elkövetők.  
 

2020. augusztus utolsó hetében és szeptember 

hónapban több olyan feljelentés érkezett az Egri és a 

Gyöngyösi Rendőrkapitányságra, amelyek szerint 

ismeretlen elkövetők hívtak fel idős embereket 

azzal, hogy közeli hozzátartozójuk bajba került, 

sürgősen pénzre lenne szükség. A pénzért nem a 

hozzátartozó megy, hanem küldenek érte valakit. A 

korábbi ügyektől eltérően a telefonhívások nem késő 

este, hanem napközben történtek.  
Bár az idős sértetteket sikerült jól megijeszteni, 

többen már a hívás közben rájöttek, hogy csalóval 

van dolguk, mások pedig segítséget kértek a 

környezetüktől, családtagjaiktól, így a csalók nem 

jutottak pénzhez. 
 

Hogy a csalók a jövőben se tudják becsapni idős 

hozzátartozóikat, kérjük tartsák napirenden a 

legalapvetőbb magatartási szabályokat: 
 Fokozott fenntartással kezeljék az olyan tele-

fonhívásokat, amiben valaki arra hivatkozik, 

hogy hozzátartozójukat baleset, vagy más tra-
gédia érte, bajba került, kárt okozott, és azon-
nal pénzre van szüksége! Ne hajtsák végre a 

telefonon kapott utasításokat! 
 Ellenőrizzék le a telefonon kapott, balesetről, 

egyéb káreseményről, bajról szóló hír valóság 

tartalmát! 
o Hívják fel közvetlen hozzátartozóikat! 
o Hívják a Rendőrséget: 112 

Ne feledjék, ha baj van, a Rendőrség az, aki segíteni 

tud és ezt nem pénzért teszi! 
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 Amennyiben kellően óvatosak és 

elővigyázatosak voltak és nem történt 

bűncselekmény a sérelmükre, de kaptak ha-
sonló tartalmú telefonhívást, kérjük értesítsék a 

Rendőrséget!  

Ne feledkezzenek meg a további legalapvetőbb ma-
gatartás szabályokról sem az úgynevezett �trükkös 

módszerrel elkövetni szándékozott egyéb csalások, 

lopások megelőzése érdekében és hívják fel erre idős 

hozzátartozóik figyelmét: 
 Ne 

tartsanak ot-
thon nagy 

mennyiségű 

készpénzt, 

értékeikkel ne 

hivalkodja-
nak! 

 Ot-
thon tartózkodás esetén is tartsák zárva a 

lakásajtót és kaput!  
 Ne engedjenek be idegeneket a házukba, udva-

rukba, bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak, 
bármilyen jó üzletet kínálnak is, vagy 

segítséget kérnek! Kérjenek Önök segítséget a 

Rendőrségtől! 

Javasoljuk: 
 
 Saját �biztonsági hálót� kiépíteni a közelben 

lakó, élő, könnyen elérhető, megbízható 

személyekből (rokon, szomszéd, polgárőr), 

akiktől azonnal segítséget kérhet, akár telefo-
non is. Telefonszámuk legyen mindig a telefon 

közelében 
 Ha mégis üzletet köt a váratlanul érkező ide-

gennel, ne legyen egyedül! 
 Kéretlenül, váratlanul érkező idegenek megje-

lenésekor hívja a Rendőrséget(112) az ingyene-
sen hívható számon! A rendőrök igazoltathatják 

és ellenőrizhetik őket. Miután a kilétük ismertté 

válik, nagyobb az esélye, hogy az általuk kiter-
velt cselekmény továbbra is terv marad. 

 Végül, de nem utolsó sorban, a további 

bűncselekmények megelőzése érdekében 

lehetőség szerint alaposan figyeljék meg a 

hívatlanul érkező idegeneket, ha mód van rá 

írják fel gépkocsijuk rendszámát, esetleg színét, 

típusát, érkezésük, távozásuk irányát és erről 

tájékoztassák a Rendőrséget! 

Az elmúlt néhány hétben sajnos több olyan bűncse-
lekmény is történt, amelyeket a temetőben követtek 

el idős sértettek sérelmére. Mindannyiuktól ellopták 

az őrizetlenül hagyott táskájukat, vagy a táskából a 

pénztárcát iratokkal, bankkártyával, míg elmentek 

vízért, vagy csak éppen a sír rendbetétele során el-
fordultak néhány pillanatra.  
 
 Ne hagy-

ják őrizet-
lenül tás-
kájukat 

miközben 
a sírt ren-
dezik, 
vagy épp 

vízért, vagy csupán a hulladékgyűjtőhöz men-
nek! 

 
 Csak annyi pénz legyen Önöknél, amennyire 

feltétlenül szükségük van! Értéket, bankkártyát 

feleslegesen szintén ne tartsanak maguknál! 
 

 Járműveiket minden esetben zárják le és látható 

helyen ne hagyjanak benne értékeket (táska, 

mobiltelefon, pénztárca, stb.)! 
 

Ha mégis megtörténik a baj és valaki bűncselek-
mény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrsé-

get a 112 központi segélyhívó telefonszámon.  
Az alábbiakban még közöljük a verpeléti körzeti 

megbízottak és mezőőrök mobil telefonos elérhető-

ségeit. 
 

Verpeléti rendőrök elérhetőségei:  

Bóka László:   20/534-13-43 

Geszterédi Ádám: 70/682-26-05 

Miskolci Henrik: 20/776-80-76 

Vancsó Zoltán: 20/776-80-85 
 

Verpeléti mezőőrök elérhetőségei:  

Bordás Richárd: 20/501-00-38 

Szigili Dénes:  20/525-64-39 



VERPELÉT 16

Anyakönyvi események 

 
Házasságkötés 

 

Csehók László � Szucsik Katalin    2019.10.05. 
Szolyák Máté � Balázs Gerda    2019.10.05. 
Filyó Bence � Székely Magdolna    2019.10.15. 
Kovács Gergő � Katona Edina    2019.11.18. 
Murányi Gábor � Leskó Tímea (Tarnaszentmária)  2020.01.25. 
Sipeki Krisztián � Pásztor Ilona    2020.02.22. 
Szabó Péter Gábor � Tóth Dzsesszika   2020.04.14. 
Ádám Tibor Attila � Nagy Mónika    2020.05.04.  
Tóth Ádám � Kállai Vanessza    2020.05.07. 
Orosz Gergő � Angyalosi Brigitta Vanda   2020.06.13. 
Kállai Dávid Sándor � Mészáros Julianna   2020.07.03. 
Kovács József � Török Erzsébet    2020.07.04. 
Molnár Richárd � Baka Lujz a    2020.07.11. 
Pusomai István � Csiki Karolina    2020.07.18. 
Markesz Alex � Vas Dóra Kata    2020.07.18. 
Kalicz Dávid � Kiss Patrícia     2020.08.31. 
Illés Róbert László � Mészáros Zsuzsanna   2020.09.05. 
Lakatos Benjámin � Illés Zsófia    2020.09.11. 
Táborita Ádám � Török Lilla     2020.09.18. 
 
 

Halálozás 
 
Tóth József       1934.09.10.  2019.08.30. 
Gazics Miklós       1948.09.07.  2019.09.10. 
Mészáros Dezsőné (szül.n: Péter Julianna)   1968.04.20.  2019.09.11. 
Bolla Tamás Lajos      1967.11.25.  2019.09.26. 
Szoldatics János      1946.06.05.  2019.09.28. 
Kósi Flórián János       1949.05.09.  2019.11.11. 
Réti Istvánné (szül.n.: Molnár Gizella)   1931.10.06.  2019.11.14. 
Trincsák József (Tarnaszentmária)     1937.10.04.  2019.11.20. 
Ferenczi Tibor      1949.04.06.  2019.11.24. 
Farkas Márk Béla      1996.09.14.  2019.11.25. 
Zupkóné Fejes Aranka     1963.12.12.  2019.11.25. 
Bárdi Balázs Pálné (szül.n.: Smutczer Margit)  1937.08.11.  2019.11.28. 
Hajdu Sándor István      1948.12.20.  2019.12.10. 
Székely Lászlóné (szül.n.: Váradi Anikó)   1954.11.10.  2019.12.15. 
Ökrösné Káli Aranka      1960.08.28.  2019.12.30. 
Prokai Sándor (Tarnaszentmária)     1961.07.29.  2020.01.06. 
Szabó László       1970.09.30.  2020.01.18. 
Farkas Bertalanné (szül.n.: Kiss Sarolta)   1972.03.09.  2020.01.21. 
Kormos Imréné (szül.n.: Bóta Piroska)   1941.10.15.  2020.01.24. 
Vincze János (Tarnaszentmária)     1942.01.24.  2020.01.24. 
Farkas Andrásné (szül.n.: Linkecs Irén)   1936.10.01.  2020.01.29. 
Veres János       1941.06.15.  2020.02.04. 



XXVI. évfolyam 1. szám, 2020 október 17

Takács Gyula       1933.08.02.  2020.02.05. 
Zádori Bálintné (szül.n.: Farkas Mária)   1930.02.27.  2020.02.06. 
Barócsi Józsefné (szül.n.: Tvergyák Angéla Irén)  1950.02.03.  2020.02.16. 
Lombeczki András      1931.11.05.  2020.02.20. 
Balogh Péterné (szül.n.: Pintér Ilona )   1937.04.25.  2020.02.24. 
Szabó András  Gyula      1932.09.19.  2020.02.27. 
Lombeczki Andrásné (szül.n: Kiszály Erzsébet)  1933.01.15.  2020.02.28. 
Korompai Zoltán      1985.06.03.  2020.03.12. 
Molnár Andrásné (szül.n.: Ferenczi Erzsébet)  1932.09.30.  2020.03.16. 
Barócsi Sándorné (szül.: Kovács Ágnes)   1959.08.16.  2020.03.27. 
Polonkai Lajosné (szül.n.: Rácz Rozál)   1919.07.30.  2020.03.28. 
Hutás Jánosné (szül.n: Leitner Katalin)   1947.09.15.  2020.04.05. 
Székely László      1954.12.28.  2020.04.13. 
Mészáros Erzsébet Melinda     1977.07.11.  2020.04.13. 
Polonkai Istvánné (szül.n.: Majdajk Irma)(Tarnaszentmária) 1934.02.12.  2020.04.23. 
Bernáthné Bánsági Terézia (szül.n: Bánsági Terézia) 1937.10.07. 2020.04.26. 
Nagy Gábor       1933.03.22.  2020.05.22. 
Lakó Lászlóné (szül.n: Hliva Magdolna   1939.08.20.  2020.05.23. 
Fekete Gáspárné szül.n: Csongrádi Malvin Margit)(T .mária)1933.10.31.  2020.06.02. 
Tompa Györgyné (szül.n.: Szanyi Piroska)   1954.01.05.  2020.06.10. 
Szabó Józsefné (szül.n.: Tóth Katalin)   1937.02.21.  2020.07.22. 
Báder Jenő       1955.03.19.  2020.08.05. 
Márton György      1931.09.21.  2020.08.17. 
Farkas Imréné (szül.n.: Bader Erzsébet)   1960.04.17.  2020.08.22. 
Szepesi István       1955.05.13.  2020.08.22. 
Domoszlai Nándor      1947.09.24.  2020.09.30.  

 
 

Születés 
 

Miklós Milagrosz (an: Németh Alexandra)  2019.08.09. 
Mészáros Mihály (an: Markovics Renáta)  2019.08.14. 
Lakatos Olivér (an: Szilágyi Ivett)  2019.08.20. 
Kövesdi-Farkas Ambrus (an: Farkas Marianna)  2019.08.29. 
Hágen Fanni (an: Dávid Diána)  2019.09.02. 
Orosz Viktor (an: Orosz Lívia)  2019.09.19. 
Ivádi Sára és Ivádi Luca (an: Gungl Szilvia)  2019.10.02. 
Vadász Rozina (an: Dr Gólya Flóra)  2019.10.24. 
Szepesi Zoé (an: Mirkó Mirjam)  2019.10.29. 
Farkas Evelin (an: Nagy Szilvia)  2019.11.05. 
Szilágyi Márton (an: Demők Szandra)  2019.11.09. 
Lökös Panna (an:Csöndör Kitti)  2019.11.14. 
Barkóczi Jenő (an: Nagy Renáta)  2019.11.18. 
Suha Csaba (an: Suha Judit)  2019.12.03. 
Tyukodi Dávid (an:Prokk Szabina)  2019.12.08. 
Vanczák István (an: Hankó Cintia)  2019.12.09. 
Csikós Dávid (an:Váradi Andrea)  2019.12.16. 
Bader Roland (an: Danyi Alexandra)  2020.01.02. 
Bécsi Bence (an: Lólé Fruzsina)  2020.01.12. 
Lakatos Lara (an:Bocsó Regina)  2020.01.17. 
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Tóth Bence Attila (an:Nagy Nikolett)  2020.02.05. 
Polyák Patrik (an: Tóth Anita)  2020.02.25. 
Szemán Pál Noel (an: Barkóczi Szimonetta)  2020.03.10. 
Héjja Vince (an: Tóth Tímea)  2020.03.23. 
Báder Zsüliett (an: Báder Viktória)  2020.03.24. 
Báder Emília (an: Báder Aranka)  2020.03.28. 
Czipó Levente (an: Hortolányi Nikolett)  2020.04.01. 
Oláh Hanna (an: Oláh Klaudia)  2020.04.11. 
Kovács Vince (an:Danó Boglárka)  2020.04.18. 
Puporka Adrián József (an: Puporka Anna)  2020.05.04. 
Tóth Rebeka (an: Tóth Erzsébet)  2020.05.07. 
Sipeki Lilla(an: Pásztor Ilona)  2020.05.17. 
Krémer Béla (an: Nagy Dalma)  2020.05.21. 
Rézműves József Benjamin (an: Jóni Anita)  2020.05.22. 
Bader Emir(an: Burai Anita)  2020.05.29. 
Fórizs Glória (an: Balogh Zsuzsanna)  2020.06.07. 
Váradi Richárd (an: Bader Jennifer)  2020.06.15. 
Pataki Manuel Dániel (an: Pataki Szintia)  2020.07.24. 
Tóth Eszter Vanessza (an: Kállai Vanessza)  2020.07.31. 
Illés Géza (an: Illés Linda)  2020.08.02. 
Nagy Zoé Zsófia (an: Csonka Erzsébet)  2020.08.04. 
Mészáros Szofia Paula (an: Hadari Erzsébet)  2020.08.19. 
Márton Roland Mihály (an: Márton Laura)  2020.09.02. 
Keliger Katalin (an: Verebélyi Kinga )  2020.09.06. 
Németh Gréta (an: Danyi Zita)  2020.09.24. 
Rák Zoé (an: Banos Nikolett)  2020.10.02. 
Danyi Mira(an: Lólé Mónika)  2020.10.04. 
 
 
 

 
 

Verpelét Város Önkormányzatának Lap ja  
Kiadó � szerkesztő:  

Verpelét Város Önkormányzata  
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, megrendelés: 

3351 Verpelét, Kossuth L. út 73. 
Tel.: 36/559-300,  

e-mail: verpeletonk@t-online.hu  
Nyomdai munka: Pap Nyomda Kft. Kompolt 
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP � 2020. 
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(ebenként külön adatlapot kell kitölteni) 
 

 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok: 

Az eb 
tulajdonosának neve: tartójának neve: 

címe: 

címe: 

telefonszáma: *  
e-mail c íme: *  

 

II. A tartott ebre vonatkozó ál talános adatok: 

Az eb 
fajtája: színe: 
neme: hívóneve: 
születési ideje: tartási helye: 

 

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok: 

Transzponderrel (mikrochippel) 

ellátott eb esetén: 

Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén 

a chip sorszáma: az ivartalan ítás időpontja: útlevél száma: 

beültetés időpontja: útlevél kiállításának időpontja: 

a beültetést végző állatorvos neve: az ivartalan ítást végző állatorvos 

neve: 

az útlevelet kiállító állatorvos neve: 

a beültetést végző állatorvos kamarai bélyegző-

je száma: 
az ivartalan ítást végző állatorvos 

kamarai bélyegzője s záma: 
az útlevelet kiállító állatorvos kamarai 

bélyegző száma: 

 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok: 

Az eb 
oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: 

oltási könyvét kiadó állatorvos neve: veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag: 
oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegző je száma: az o ltóanyag gyártási száma:  

oltását végző állatorvos neve: oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője  száma: 

 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 

veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza: megfi-
gyelt �  
nem megfigyelt** 

az eb veszélyessé minősítve: igen � nem ** 

időpontja: veszélyessé minősítésének időpontja: 
* kitöltése nem kötelező  
** a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni) 

 
Elismert  tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtat-
ványhoz! 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Verpelét, 2020. ����������.  ������������������.. 

aláírás (név olvashatóan) 
 
Az adatkezelés az állatok védelmérő l és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (2) bekezdése, illetve ugyanezen jogszabály 42/B. § 

(5) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének 

b) pontja alapján történik. 

 

 


