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Veresegyház fél évszázada
BESZÉLGETÉS PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTERREL
Dénes Eszter

fogságába kerül, igen rossz körülmények 
közé. Átadtuk az épületet, amelynek első 
lakója két helyi parasztasszony volt. Eljött 
az első vasárnap, én éppen készültem el
menni, amikor összetalálkoztam a misére 
igyekvő idős asszonyokkal, akik éppen lá
togatóban jártak az otthonban. Hát nézz 
oda, a Bözsinek milyen helye van! A gróféknál 
nem volt ilyen helye. Istenem! – mondták. A 
hallottak nagyon boldoggá tettek, hiszen 
ennek a háznak a legnagyobb elismerését 
jelentették. Ez volt az első megbízás, amit 
az eredmények láttán újabbak követtek. 
Mivel a lakosság is szívesen fogadta Zsig
mond László terveit, 1993ban megkötöt
tük a főépítészi szerződést, bár valójában 
már előtte is a város főépítésze volt. A szó 

– jogi spekulációk és hátsó gondolatok 
nélkül – tisztán hangzott tőle, és ez nekem 
végtelenül tetszett. Építészetét, tehetségét, 
amellyel a város mai arculatát, hangulatát 
alakította, nagyra értékelem, és mondha

tom, hogy igaz barátság szövődött közöt
tünk. Azt a stílust, amelyet képvisel, mások 
is megszerették. Őt és kollégáit a városban 
számos magánház, lakóház és kisebb in
tézmény tervezésére kérték fel. A megvaló
sult házaktól távol áll a sablonosság, mind
egyiknek megvan a funkciót jól jelző for
mája, arculata. A mézesvölgyi iskola össz
költsége 1,9 milliárd forint volt, amelyhez 
az államtól 400 millió forint támogatást 
kaptunk. A testületből többen felvetették, 
hogy egyszerűbb szerkezetű és kialakítású 
épületre lett volna szükség, kisebb költség
gel. A megépült iskolát látva, üzenetét 
megértve azonban szertefoszlottak az el
lenérvek, az épületegyüttes máig városunk 
büszkesége. 

Milyen kérdésekben kéri ki 
a főépítész véleményét? 

A városrendezési kérdésektől a városban 
megvalósuló épületeken át a buszmegálló

Közel ötven éve szolgálja fáradhatatlanul 
Veresegyházát, ezzel ön ma a legrégebben 
hivatalban levő polgármester az országban. 
Az egykor néhány ezer fős falu az eltelt idő 
alatt egy tizenhétezer fős, fejlett várossá 
nőtte ki magát. A helyi településfejlesztés 
rangos elismerésekben részesült, polgármes
terként ön 1996ban Hilddíjat vehetett át, 
a város középületei több ízben Pest Megye 
Építészeti Nívódíjban részesültek. Zsigmond 
László főépítésszel való együttműködésük 
több mint húsz év óta folyamatos.
 

Zsigmond Lászlóval való munkakapcsola
tunk 1988ban kezdődött. Valamilyen ügy
ből kifolyólag a Lakóterv irodájában voltam, 
és a Rumbach Sebestyén utcában sétálva 
megláttam a Makona építésziroda cégtáb
láját. Továbbmentem, majd hirtelen eszem
be jutott, hogy építeni akarunk egy idősek 
otthonát. Becsöngettem, elmondtam, hogy 
mit szeretnék, gondoltam, hátha tudnak 
valami szépet rajzolni.

Ez úgy hangzik, mint egy mese. 
A puszta véletlennek köszönhető, 
hogy a város rátalált az építészére?

Igen. Bementem, talán négyen lehettek ott, 
beszélgettek. Amikor elmondtam, hogy mi 
járatban vagyok, nagy lelkesedésben tört 
ki a csapat, szinte ünnepi hangulat alakult 
ki. Megbeszéltük az első találkozót. Kijöttek 
Veresegyházra, körülnéztek a helyszínen, 
majd különböző vázlatokat rajzoltak. Ennek 
a kis csapatnak a vezetője Zsigmond Lász
ló volt. A tervek alapján 1992ben építtettük 
meg az otthon első ütemét, amely rögtön 
elnyerte az emberek tetszését. Magam is 
nagyon kíváncsi voltam, hogyan fogadja 
az az idő tájt még jócskán falusi emberek 
közössége ezt az akkor szociális otthonnak 
nevezett intézményt. Szadán volt ugyan 
már ilyen, de arról nem volt jó véleményük, 
hiszen az akkori közgondolkodás szerint az, 
aki szociális otthonba kényszerül, egy ágy 
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ig mindenben a főépítészre hagyatkozunk. 
Jelenléte esztétikai igényességet generált 
az emberekben. Büszkék vagyunk rá, hogy 
nálunk például egységes hirdetőtáblarend
szer valósult meg. Valamennyi önkormány
zati beruházásban részt vesz, olykor terve
zőként is. Számos középület és a benzinkút 
terve is az ő nevéhez fűződik. 

Csodaszámba megy, hogy Veresegyházon 
a sablontervektől eltérő, egyedi tervezésű 
benzinkutat sikerült létesíteni. 
Nagy harc árán érték ezt el?

Még 1968ban a lakossággal építettünk egy 
töltőállomást, amely már nem felelt meg 
a kor elvárásainak. Az akkori üzemeltető cég 
vezérigazgatóját kértem, hogy ha már új 
kút épül, akkor az kerüljön ki a központból 
a település szélére. Ezt ugyan nem sikerült 
elérnem, ahhoz azonban ragaszkodtam, 
hogy az országban jellemző praktikus, de 
csúnya típusterv helyett egy, a környezetbe 
illeszkedő épület terve valósuljon meg. 
Nagy örömömre ennek csak egyetlen fel
tétele volt: a terveket nekem kellett elkészít
tetnem. A tárgyalásról kijövet azonnal fel
hívtam Zsigmond Lászlót, aki elhűlt a rövid 
határidő hallatán, de végül meghallgatta 
elképzelésemet, amelyet a régi villamosre
mízek ihlettek. Egy hét múlva a kész látvány
tervekkel mentem a vezérigazgatóhoz. 
Sok ba kerül, mondták, de végül a tervek 
sze rint megépülhetett a kút. Sokáig a vál
lalat székházában is láthattuk a fényképét, 
de miután az emberek mindenhova ilyet 
szerettek volna, inkább levették a falról. 

Ez a cselekvési gyorsaság és hosszú távú 
gondolkodás a záloga a település látványos 
fejlődésének, amihez a kellő mozgásteret 
a rendelkezésre álló földvagyon biztosította. 

Már a rendszerváltás előtt tanácselnökként 
is olyan, hosszú távon megtérülő intézkedé
seket hozott, amelyeknek köszönhetően a 
máshol tapasztalható agglomerációs 
betegségek elkerülték Veresegyházát.
 

Munkám során csak távlatokban tudok 
gon dolkodni. Még a rendszerváltás előtt 
nagyon sok kisajátítást végeztünk, célunk 
egy rendezett városi környezet kialakítása 
volt. A rendszerváltás alatt a korábbi jó ba
rátok leültek és számonkérően azt mond
ták, hogy most már le kell állítani a kisajátí
tásokat és az emberek nyúzását. Kedves 
elvtársak – mondtam –, tegnap így nevez
tük egymást, de attól, hogy ma másként 
szólítjuk, nem vagyunk, nem leszünk más 
emberek. Ennélfogva én Elnök úrként sem 
fejezem be a „népnyúzást”, mert a kisajátítás 
a város érdeke. Hatalmas területek voltak 
magántulajdonban, mert itt nem termelő
szövetkezet, hanem termelőszövetkezeti 
csoport alakult egykor, kis parcellákra osz
tott földdel. Ha valaki eladta a földjét, akkor 
a hat méter széles parcellájára a pesti üdü
lőtulajdonos épített egy kis bodegát, aztán 
elkerítette a két szélén. Jött a mi paraszt
emberünk, és panaszt tett, hogy a közös 
határra került kerítés miatt most már nem 
tudja föltolni a dombon a trágyás talicská
ját. Látszott, hogy ha utat engedünk ennek 
a folyamatnak, akkor néhány éven belül 
kezelhetetlen szituációval fogunk szembe
sülni, hiszen ilyen feltételek mellett később 
nem lehetett volna sem utat, sem közmű
veket létesíteni. Úgy döntöttünk, hogy le
söpörjük a térképről a meglévő kusza par
cellakiosztásokat. Egységes rendezési ter
vet készítettünk, megfelelő telek és útmé
retekkel. Ez nem volt egyszerű, de létrejött 
az egyezség. Ennek az építészi, városrende

zői munkának köszönhetően a mi város
unknak nincsenek egymástól nagymérték
ben eltérő területei. Közművesített, ren
dezett és fejleszthető telekviszonyok jel
lemzik. Hittem abban, hogy az emberek, 
látván az eredményeket, majd eldöntik, 
hogy jó volte ez a városnak vagy sem, 
bizalmat szavaznake nekem a továbbiak
ra. Döntöttek, és a választásokon nyolcvan
három százalékos eredményt értem el.

A rendszerváltást követően a legtöbb 
településen a kárpótlási jegyeket vállalkozók, 
ügyeskedők szerezték meg, rajtuk múltak 
a későbbi fejlesztések. Leginkább azonban 
ezek elmaradása volt jellemző, hiszen az 
önkormányzatoknak nem volt pénzük 
visszavásárolni a földeket. Ön kiszorítva 
a spekulánsokat, a piaci ár többszörösét 
kínálta a kárpótlási jegyekért. Máig ez a 
földvagyon a területfejlesztés alapja? Mi 
volt a fedezet ezekre a vásárlásokra?

Hitelből vásároltunk, de így mi dönthetünk 
a föl sorsáról. A határ nagy ré sze most is a 
miénk. Több mint 600 hek tár földet vettünk. 
Közel 200 hektár erdeje van a városnak, 
ami ből szociális fával el tudjuk látni az em
bereket. A vásárlást követő feladat a lakó
terület fejlesztése volt, ami a főépítész ren
dezési tervei alapján történt. Ezek különle
gessége, hogy már az utca vonalvezetése 
is olyan miliőt biztosít, amiben jól érzi 
magát az ember.

Az ön által vezetett önkormányzat 1999
ben sikeresen pályázott a városi címért. 
Falu és város sokáig egyszerre volt jelen, 
a lakosságszám növekedésével ezernyi 
új igény fogalmazódott meg. Utakat kellett 
építeni, gondoskodni kellett az iskolai, 
óvodai, egészségügyi ellátásról. 

Mézesvölgyi Általános Iskola, aula, tornaterem és uszoda, Veresegyház, Zsigmond László, 20002003 fotó: Bujnovszky T.
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fogságába kerül, igen rossz körülmények 
közé. Átadtuk az épületet, amelynek első 
lakója két helyi parasztasszony volt. Eljött 
az első vasárnap, én éppen készültem el
menni, amikor összetalálkoztam a misére 
igyekvő idős asszonyokkal, akik éppen lá
togatóban jártak az otthonban. Hát nézz 
oda, a Bözsinek milyen helye van! A gróféknál 
nem volt ilyen helye. Istenem! – mondták. A 
hallottak nagyon boldoggá tettek, hiszen 
ennek a háznak a legnagyobb elismerését 
jelentették. Ez volt az első megbízás, amit 
az eredmények láttán újabbak követtek. 
Mivel a lakosság is szívesen fogadta Zsig
mond László terveit, 1993ban megkötöt
tük a főépítészi szerződést, bár valójában 
már előtte is a város főépítésze volt. A szó 

– jogi spekulációk és hátsó gondolatok 
nélkül – tisztán hangzott tőle, és ez nekem 
végtelenül tetszett. Építészetét, tehetségét, 
amellyel a város mai arculatát, hangulatát 
alakította, nagyra értékelem, és mondha

tom, hogy igaz barátság szövődött közöt
tünk. Azt a stílust, amelyet képvisel, mások 
is megszerették. Őt és kollégáit a városban 
számos magánház, lakóház és kisebb in
tézmény tervezésére kérték fel. A megvaló
sult házaktól távol áll a sablonosság, mind
egyiknek megvan a funkciót jól jelző for
mája, arculata. A mézesvölgyi iskola össz
költsége 1,9 milliárd forint volt, amelyhez 
az államtól 400 millió forint támogatást 
kaptunk. A testületből többen felvetették, 
hogy egyszerűbb szerkezetű és kialakítású 
épületre lett volna szükség, kisebb költség
gel. A megépült iskolát látva, üzenetét 
megértve azonban szertefoszlottak az el
lenérvek, az épületegyüttes máig városunk 
büszkesége. 

Milyen kérdésekben kéri ki 
a főépítész véleményét? 

A városrendezési kérdésektől a városban 
megvalósuló épületeken át a buszmegálló

Közel ötven éve szolgálja fáradhatatlanul 
Veresegyházát, ezzel ön ma a legrégebben 
hivatalban levő polgármester az országban. 
Az egykor néhány ezer fős falu az eltelt idő 
alatt egy tizenhétezer fős, fejlett várossá 
nőtte ki magát. A helyi településfejlesztés 
rangos elismerésekben részesült, polgármes
terként ön 1996ban Hilddíjat vehetett át, 
a város középületei több ízben Pest Megye 
Építészeti Nívódíjban részesültek. Zsigmond 
László főépítésszel való együttműködésük 
több mint húsz év óta folyamatos.
 

Zsigmond Lászlóval való munkakapcsola
tunk 1988ban kezdődött. Valamilyen ügy
ből kifolyólag a Lakóterv irodájában voltam, 
és a Rumbach Sebestyén utcában sétálva 
megláttam a Makona építésziroda cégtáb
láját. Továbbmentem, majd hirtelen eszem
be jutott, hogy építeni akarunk egy idősek 
otthonát. Becsöngettem, elmondtam, hogy 
mit szeretnék, gondoltam, hátha tudnak 
valami szépet rajzolni.

Ez úgy hangzik, mint egy mese. 
A puszta véletlennek köszönhető, 
hogy a város rátalált az építészére?

Igen. Bementem, talán négyen lehettek ott, 
beszélgettek. Amikor elmondtam, hogy mi 
járatban vagyok, nagy lelkesedésben tört 
ki a csapat, szinte ünnepi hangulat alakult 
ki. Megbeszéltük az első találkozót. Kijöttek 
Veresegyházra, körülnéztek a helyszínen, 
majd különböző vázlatokat rajzoltak. Ennek 
a kis csapatnak a vezetője Zsigmond Lász
ló volt. A tervek alapján 1992ben építtettük 
meg az otthon első ütemét, amely rögtön 
elnyerte az emberek tetszését. Magam is 
nagyon kíváncsi voltam, hogyan fogadja 
az az idő tájt még jócskán falusi emberek 
közössége ezt az akkor szociális otthonnak 
nevezett intézményt. Szadán volt ugyan 
már ilyen, de arról nem volt jó véleményük, 
hiszen az akkori közgondolkodás szerint az, 
aki szociális otthonba kényszerül, egy ágy 
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ig mindenben a főépítészre hagyatkozunk. 
Jelenléte esztétikai igényességet generált 
az emberekben. Büszkék vagyunk rá, hogy 
nálunk például egységes hirdetőtáblarend
szer valósult meg. Valamennyi önkormány
zati beruházásban részt vesz, olykor terve
zőként is. Számos középület és a benzinkút 
terve is az ő nevéhez fűződik. 

Csodaszámba megy, hogy Veresegyházon 
a sablontervektől eltérő, egyedi tervezésű 
benzinkutat sikerült létesíteni. 
Nagy harc árán érték ezt el?

Még 1968ban a lakossággal építettünk egy 
töltőállomást, amely már nem felelt meg 
a kor elvárásainak. Az akkori üzemeltető cég 
vezérigazgatóját kértem, hogy ha már új 
kút épül, akkor az kerüljön ki a központból 
a település szélére. Ezt ugyan nem sikerült 
elérnem, ahhoz azonban ragaszkodtam, 
hogy az országban jellemző praktikus, de 
csúnya típusterv helyett egy, a környezetbe 
illeszkedő épület terve valósuljon meg. 
Nagy örömömre ennek csak egyetlen fel
tétele volt: a terveket nekem kellett elkészít
tetnem. A tárgyalásról kijövet azonnal fel
hívtam Zsigmond Lászlót, aki elhűlt a rövid 
határidő hallatán, de végül meghallgatta 
elképzelésemet, amelyet a régi villamosre
mízek ihlettek. Egy hét múlva a kész látvány
tervekkel mentem a vezérigazgatóhoz. 
Sok ba kerül, mondták, de végül a tervek 
sze rint megépülhetett a kút. Sokáig a vál
lalat székházában is láthattuk a fényképét, 
de miután az emberek mindenhova ilyet 
szerettek volna, inkább levették a falról. 

Ez a cselekvési gyorsaság és hosszú távú 
gondolkodás a záloga a település látványos 
fejlődésének, amihez a kellő mozgásteret 
a rendelkezésre álló földvagyon biztosította. 

Már a rendszerváltás előtt tanácselnökként 
is olyan, hosszú távon megtérülő intézkedé
seket hozott, amelyeknek köszönhetően a 
máshol tapasztalható agglomerációs 
betegségek elkerülték Veresegyházát.
 

Munkám során csak távlatokban tudok 
gon dolkodni. Még a rendszerváltás előtt 
nagyon sok kisajátítást végeztünk, célunk 
egy rendezett városi környezet kialakítása 
volt. A rendszerváltás alatt a korábbi jó ba
rátok leültek és számonkérően azt mond
ták, hogy most már le kell állítani a kisajátí
tásokat és az emberek nyúzását. Kedves 
elvtársak – mondtam –, tegnap így nevez
tük egymást, de attól, hogy ma másként 
szólítjuk, nem vagyunk, nem leszünk más 
emberek. Ennélfogva én Elnök úrként sem 
fejezem be a „népnyúzást”, mert a kisajátítás 
a város érdeke. Hatalmas területek voltak 
magántulajdonban, mert itt nem termelő
szövetkezet, hanem termelőszövetkezeti 
csoport alakult egykor, kis parcellákra osz
tott földdel. Ha valaki eladta a földjét, akkor 
a hat méter széles parcellájára a pesti üdü
lőtulajdonos épített egy kis bodegát, aztán 
elkerítette a két szélén. Jött a mi paraszt
emberünk, és panaszt tett, hogy a közös 
határra került kerítés miatt most már nem 
tudja föltolni a dombon a trágyás talicská
ját. Látszott, hogy ha utat engedünk ennek 
a folyamatnak, akkor néhány éven belül 
kezelhetetlen szituációval fogunk szembe
sülni, hiszen ilyen feltételek mellett később 
nem lehetett volna sem utat, sem közmű
veket létesíteni. Úgy döntöttünk, hogy le
söpörjük a térképről a meglévő kusza par
cellakiosztásokat. Egységes rendezési ter
vet készítettünk, megfelelő telek és útmé
retekkel. Ez nem volt egyszerű, de létrejött 
az egyezség. Ennek az építészi, városrende

zői munkának köszönhetően a mi város
unknak nincsenek egymástól nagymérték
ben eltérő területei. Közművesített, ren
dezett és fejleszthető telekviszonyok jel
lemzik. Hittem abban, hogy az emberek, 
látván az eredményeket, majd eldöntik, 
hogy jó volte ez a városnak vagy sem, 
bizalmat szavaznake nekem a továbbiak
ra. Döntöttek, és a választásokon nyolcvan
három százalékos eredményt értem el.

A rendszerváltást követően a legtöbb 
településen a kárpótlási jegyeket vállalkozók, 
ügyeskedők szerezték meg, rajtuk múltak 
a későbbi fejlesztések. Leginkább azonban 
ezek elmaradása volt jellemző, hiszen az 
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Mézesvölgyi Általános Iskola, aula, tornaterem és uszoda, Veresegyház, Zsigmond László, 20002003 fotó: Bujnovszky T.
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Nem volt könnyű anyagilag; a föld megvá
sárlására közel egymilliárd forint hitelt vet
tünk fel. Mindig nagyon eladósodott tele
pülés voltunk, de mindig pontosan fizet
tünk. Azt, hogy az állam átvállalja az adós
ságot, megköszönöm. De nem azért, mert 
a várost megmentette a nehéz helyzettől, 
hanem mert felszabadulva terheink alól, 
így újabb beruházásokba kezdhetünk. Mi 

csak annyira voltunk bátrak, ha úgy tetszik, 
nagyon bátrak, sőt vakmerők, abszolút 
kockáztatók, hogy mindig talpon marad
junk, erkölcsileg tiszták maradjunk, és min
dig fizessünk. A feladatok sora, amelyekkel 
sikerrel megbirkóztunk, szinte végelátha
tatlan: közműfejlesztés, lakóterületfejlesz
tés, szennyvíztisztító, óvodák, idősek ottho
na, iskolák, termálvízhasznosítás, főtér
pályázat, sőt, üzemeket is telepítettünk ide. 
Veresegyház ma gazdag város, ahol az 
emberek szeretnek élni. A közintézménye
ink építészeti megjelenésére – Zsigmond 
Lászlónak, Zsigmond Ágnes belsőépítész
nek és kollégáiknak köszönhetően – a vi
lágon bárhol büszkék lennének. 

Milyen városfejlesztési elképzelései vannak 
a jövőre nézve? 

Az önkormányzat által épített református 
iskolát bővítjük idén, ismét csak saját forrás
ból, mert a gyerekek már nem férnek el. A 
központi iskolát szintén bővíteni kell, re
méljük, hogy ehhez kapunk az államtól 
támogatást, hiszen az idén háromszáz el
sős megy iskolába. Tervezzük a meglévő 
termálfürdő fejlesztését, sportpályákat, 
szabadidős létesítményeket szeretnénk 
kialakítani. Feladataink között szerepel a 
város szépítése újabb köztéri szobrokkal és 
középületekkel. Kihasználva a jelenlegi 
alacsony ingatlanárakat, nagy gondot for
dítunk – és talán ez a legfontosabb – azok
nak a városközponti ingatlanoknak a meg
vásárlására, amelyekkel segítünk a jövendő 
városnak, hogy ha a fejlődés úgy hozza, le
gyen hol elhelyezni további középületeket. 

Terveznek termálberuházást is, 
szélesítve az 1987ben felfedezett termálvíz 
felhasználását. Ezzel fontos idegenforgalmi 
szerepet is kap a város.

Településünkön 1987ben termálkutat lé
tesítettünk, 1991ben kezdtük meg a termál
víz hasznosítását. Ma már va lamennyi ön
kormányzati intézményt té rítésmentesen 
termálvízzel fűtjük. Ter málvízkapacitá sun
kat új kút fúrásával növeltük, folyamatban 
van a termálfűtés kiterjesztése a lakossági 
felhasználókra. Veresegyházon jelenleg 
csak egy kisebb alapterületű termálmeden
ce üzemel, az önkormányzat fenntartásá
ban. Még idén ősszel egy, a várost ellátó 
termálfürdőt szeretnénk építeni, amelynek 
terveit Zsigmond László készítette. 

Közel ötven éve van a város élén, az elért 
eredmények szembeötlőek. A helyi lakosság 
önbe vetett bizalmát több próbálkozás 
ellenére sem sikerült megingatni. Veresegy
ház a legtöbb új lakót vonzó települések 
közé tartozik a főváros környéki agglomerá
cióban. Milyen nehézségekkel kellett 
szembenéznie polgármesterként?

Szenvedélyesen szeretem a kihívásokat − 
ami a legnehezebb, az a legszebb. Amikor 
már elveszettnek tűnik a megoldások 
min denféle formája, én akkor érzem jól 
magam, mert akkor kényszerpályán van az 
ember. A szükség pedig a legjobb gondo
latokat szüli. Nehézségről nem tudok be
szélni. Az az izgalmas, ami már kilátástalan. 
Hívő em ber vagyok, a hitem pedig minden 
kritikusnak tűnő helyzeten átsegített.

 Veresegyház Fő tér, Harangos kút, 
Kun Éva és Módy Péter alkotása
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