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Elõszó

„Itt van az õsz, itt van
újra, s szép, mint
mindig, énnekem” -
ahogyan Petõfi írta
annak idején, illetve itt
van újra a Krónika, s
szebb, mint valaha,
mindenkinek.

Egy merõben új dizájn köszönt most az
olvasóra, mikor kezébe veszi lapunk, és
ha kapunk is majd néhány negatív kri-
tikát, tudni fogjuk: mi elõre megyünk.
Ennek reményében szeretnénk hinni,
hogy Önök is velünk tartanak - hogy
együttélésünk apró rezdüléseit közösen
élhessük meg e hasábok között. Persze
nemcsak a külcsín, szeretnénk hinni, a
belbecs is változik: az Innovációs
Központ - immáron Sajtóirodaként mû-

ködõ - 218-as szobája ezen-
nel tehát mindenki elõtt
nyitva áll, hogy a legfrissebb
hírek, közérdeklõdésre szá-
mot tartó témák, hasznos
tudnivalók, illetve a legér-
dekesebb emberek törté-
netei továbbra is eljuthas-
sanak a lakosok asztalára. 

A tél közeledtével tehát a Veresi Krónika
közel sem készül álomra hajtani fejét,
sõt, egy remélhetõleg gondosan
szerkesztett tartalom segítségével épp
hogy felrázni kívánja városunk hangu-
latát. Pont ezért várjuk tehát mindazok
segítségét, valamint pozitív/negatív
észrevételét, akik a település érdekében
éreznek vágyat önmagukban arra, hogy
elmondják, kimondják, megmondják -
avagy írásban tegyék közzé gondo-

lataikat. Szerkesztõségünk elérhetõségei
a továbbiakban sem változnak, mind-
össze bõvülnek, melyrõl több informá-
ciót a lap alján található impresszumból
tudhatnak meg. 
Veresegyház Város Önkormányzatának
havi megjelenésû kiadványa tehát jelen
esetben valóban késve jutott el
Önökhöz, ám remélhetõleg a csúszás
ezen új lap kézhez vétele után minden-
ki számára tetten érhetõ lesz - s persze
minket igazol. Ehhez az alapjaiban
megrengetett, majd újra, azaz teljesen
megújítva összerendezett újsághoz
kívánunk tehát jó szórakozást, és mele-
gen remélem, érdeklõdést: hiszen a
város lapja az Öné, a város pedig
egyelõre mindnyájunké...

AAnnkkaa  PPéétteerr,,  ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ

ÉÉrrtteessííttééss
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala részérõl értesítjük a lakosságot, hogy

városunkban a

KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÉS

2008. november 5-tõl november 28-ig lesz.

A VIZSGÁLAT HELYE:
Veresegyház, Fõ u. 45-47. szám alatti Innovációs Központ, 

312. Konferencia termében

IDEJE:
kedden, csütörtökön, pénteken:  8–14 óráig

hétfõn, szerdán:  12.40–18 óráig

Kérjük, hogy a szûrésre a személyi igazolványt, a TAJ-számot igazoló tb-kártyát,
valamint az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást mindenki hozza magával!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tüdõszûrés minden 30 év feletti lakos ré-
szére kötelezõ, azok ellen, akik nem vesznek részt a vizsgálaton, szabály-
sértési eljárás indul.

A tüdõszûrõ vizsgálaton az egészség megõrzése, a tüdõbetegségek megelõzése,
idõbeni felismerése érdekében minden 14 év feletti lakos megjelenésére számí-
tunk. Kérjük a nyugdíjasokat, a kismamákat és a munkájukat kötetlen munkaidõben
végzõket, hogy a tüdõszûrés zavartalan lebonyolítása érdekében lehetõleg a dél-
elõtti idõpontokban keressék fel a tüdõszûrõ állomást.

Kérjük, hogy aki egy éven belül volt tüdõszûrésen, illetve a fekvõbeteg, vagy járó-
képtelen beteg hozzátartozója az errõl szóló igazolást mutassa be a szûrés
helyén, vagy jelentse be a polgármesteri hivatalhoz telefonon, a (28) 588-616-os
telefonszámon.

A lakosság részére körzetenként küldünk értesítést, kérjük, lehetõleg az
abban megjelölt idõben vegyenek részt a vizsgálaton!

dr. Tahon Róbert sk.
Jegyzõ

TÖRÕDJÖN TÜDEJE EGÉSZSÉGÉVEL!

A tüdõszûrés a mellkas rendszeres röntgenvizsgálata, melyet Magyarországon a
TBC felismerésére és e fertõzõ kór visszaszorítására vezettek be. Bár hazánk helyze-
te a TBC tekintetében megnyugtató, a tüdõszûrés az utóbbi évek során egyre fon-
tosabbá vált, hiszen ezen vizsgálattal a tüdõrák korai szakaszban felismerhetõ. Szá-
mos esetben a tüdõszûrésnek köszönhetõen derült fény olyan mellkasban zajló
daganatos folyamatra, mellyel a páciens még nem fordult orvoshoz mert a beteg-
ség nem produkált különösebb tüneteket, illetve a jeletkezõ panaszokat a beteg a
dohányzás szükségszerû mellékhatásaként értékelte. A daganatos betegségek ered-
ményes kezelésében elengedhetetlenül fontos a rák minél korábbi stádiumban való
felismerése. 14 év felett a részvétel évente, dohányosoknak pedig különösen aján-
lott, hiszen a tüdõrákok kialakulásáért 80 százalékban egyedül a dohányzás felelõs.

Tisztelettel
Baranyai Tamás

Elültetés vagy
leültetés?
Apropó kertészet: biztosan sokan tisz-
tában vannak azzal - és talán nemcsak
a kerttulajdonosok -, hogy mostanság
ültetési szezon jellemzi a porták életét,
növényvilágát. Persze, a valamire való
kertész többnyire azt is pontosan tudja,
az általa gyökerezésre ítélt élõlény nem
csupán azért drága számára, mert saját
gondos kezei tették a helyére, de az
érte kifizetett összegnek is nyilván tuda-
tában van - hiszen az õ zsebét terheli.
De mint az közismert, pénzt csak pénz-
zel, kertet pedig csak növénnyel csi-
nálhat az ember, éppen ezért befektet,
akarom mondani, beültet, mégpedig az
idény egyik slágerét, nevezetesen: tuját.
Tiszta udvar, rendes ház...

No, félreértés ne essék: ez napjainkban
sajnálatosan csak utópia - illetve rész-
ben. Sokan mérik fel ugyanis a külön-
bözõ, évszakokra jellemzõ periódusok
kapcsán felmerülõ igényekben rejlõ
lehetõségeket - tudniillik az emberek
szeretik a tuját. Igaz, a tolvajokat kevés-
bé, pláne ha tõlük lopnak - még ha csak
tuját is. És ezt is mindössze azért közöl-
jük, mivel Veresegyház Város Rendõr-
kapitánysága nemrégiben kapcsolt le egy
már-már bûnszövetkezetnek is betud-
ható bandát, akik elõszeretettel járták a
környéket az éj leple alatt, hogy ingyen
juthassanak a késõbb komoly pénzért
továbbadható dísznövényhez. Tetten-
érésekor a csapat egy kb. 60-70 tõ tuját
rejtõ gépkocsival menekült, ám a jól
összehangolt akciónak köszönhetõen
mára mindnyájan jól megérdemelt bün-
tetésüket töltik. Tiszta város, rendes örs...

Anka Péter

Közélet

4 dan, 3 gyermek, 2 ok, 1 személy

(Beszélgetés Dr. Tahon Róbert jegyzõvel)
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HHoonnnnaann  sszzáárrmmaazziikk,,  jjeeggyyzzõõ  úúrr??
1970 novemberében születtem a
Komárom-Esztergom-megyei Dorogon.
Szülõvárosomnak Esztergomot tekin-
tem, ott nõttem fel egyszerû, becsületes
szüleim második gyermekeként - egy 7
évvel idõsebb bátyámmal aki esztergo-
mi Suzukinál gyárterület-felügyeleti cso-
portvezetõ. Édesanyám szintén Eszter-
gomban, a Labor-mûszeripari Mûvek
alkalmazottjaként, édesapám pedig a
dorogi bányákban gépésztechnikus-
ként, illetve vájárként dolgozott.
Egyszerû, de stabil értékrendet közve-
títettek felém világ életemben - ma is
ezek alapján élek. „Ameddig tanulsz és
sportolsz, minden támogatást mega-
dunk” - mondta mindig apám, és így is
tett.
MMiiffééllee    ttaannuullmmáánnyyookkrróóll  bbeesszzééllhheettüünnkk??
Még Esztergomban elvégeztem a
Tanítóképzõ Fõiskolát, illetve még
ugyanitt a testnevelési szakot, 21
évesen pedig a Szegedi Tudomány
Egyetemen kezdtem jogot hallgatni -
igaz, tanulmányaim alatt kénytelen
voltam a már elsajátított tanításból
megélni, hiszen addigra már családom
volt, akiket el kellett tartani. A jogi pálya
megkezdése után egy évig praktizáltam
ügyvéd gyakornokként, majd pedig az

önkormányzati munka szinte minden
csínját-bínját volt alkalmam kitanulni.
Jogi elõadóból közigazgatási osztály
vezetõ, majd aljegyzõ, késõbb jegyzõ
lettem - a ranglétra minden fokát
megjárva tehát gyakorlatban is megis-
merhettem az ilyen jellegû apparátusok
különbözõ feladatköreit. 
MMáájjuuss  eellsseejjéénn  ppeeddiigg  eellnnyyeerrttee  VVeerreess--
eeggyyhháázz  VVáárrooss  jjeeggyyzzõõii  ccíímméétt..  GGrraattuulláá--
cciióómm  mmeelllleetttt  ppeerrsszzee  mmeegg  kkeellll  kkéérrddeezz--
nneemm::  mmiiéérrtt  ééppppeenn  VVeerreesseeggyyhháázz??
Két ok miatt. Talán nem árulok el újdon-
ságot ha közlöm: a környék települései
számára Veresegyház fejlõdése régóta
követendõ példának számít. Az
agglomeráció hasonló méretû kisvárosai
sajnos kénytelenek szembesülni azzal,
hogy minden valamire való innováció
elõször itt valósul meg. Elég csak
Isaszeget, Pécelt, Gyált, vagy éppen
Ócsát említenem: mind hasonló prob-
lémákkal, illetve ezekbõl következõ
kihívásokkal kénytelenek szembenézni,
azzal az alapvetõ különbséggel, hogy
míg õk csupán a változás útjának elején
járnak, addig Veresegyház lakosai már a
mai napokban is élvezhetik az újítások,
az innovatív beruházások hasznát. 
NNeemm  eessüünnkk--ee  aazzoonnbbaann  aabbbbaa  aa  hhiibbáábbaa,,
hhooggyy  aazz  iinnnnoovváácciióó  oollttáárráánn  eellvvéérreezzvvee
hhaattaallmmaass  aaddóóssssáággookkaatt  hhaallmmoozzuunnkk  ffeell??
De igen. Ezen nincs mit szépíteni, hibá-
nak azonban nem feltétlenül nevezném.
A világ ma egészen egyszerûen errõl
szól. Nem kell nagyon messzire men-
nünk persze: elég a leghétköznapibb
háztartásokra gondolnunk, melyek nagy
része szintén különféle hitelállományok-
ból él, azaz elõrehozott javakat fo-
gyaszt. Aggodalomra pedig nem hi-
szem, hogy lenne ok, hiszen Veres-
egyház bevételei igen megbízhatóak, az
államtól ugyanis nem függnek olyan
meghatározó módon, mint megannyi
egyéb településen, ahol elsõsorban a
visszaszármaztatott pénzekkel képesek
gazdálkodni hosszú távon. Sok 30-40
ezer fõs városnak alacsonyabb az
iparûzési adóból befolyt bevétele, mint
nekünk, éppen ezért nem gondolnám,
hogy a jelenlegi hitelállomány kitermel-
hetetlen lenne a közeljövõben. 
AAzz  eellõõbbbb  ppeerrsszzee  aazztt  eemmllíítteettttee,,  kkéétt  ookk
mmiiaatttt  vváállaasszzttoottttaa  VVeerreesseeggyyhháázzaatt  --  mmii  aa
mmáássiikk??
Egy személy, aki idestova 43 éve áll a

település élén. Korábban tanácsel-
nökként funkcionált, immáron pol-
gármesterként dolgozik - Pásztor Bélára
gondolok, igen. Persze hadd közöljem:
érdekes módon a munkásságát illetõ
vélemények csak Veresegyházon oszla-
nak meg, az ország egyéb pontjain
nem. Én azonban úgy gondolom, ha
valaki ennyi idõn keresztül volt képes
irányítani egy települést; ha képes volt
arra, hogy faluból városi rangra emelje
Veresegyházat, akkor biztosan tud
olyat, amit mást nem - és azt vélhetõen
érdemes megtanulni, illetve a késõbbiek
során tovább is adni. Egy embert persze
nyilván ugyanúgy jellemzik a negatí-
vumok, mint a pozitívumok, a mögötte
álló több mint 40 év viszont magért
beszél. 
Ön pedig, ha kérhetem, most kicsit
magáról beszéljen! Mekkora a család,
mivel foglalkozik, ha nem dolgozik,
azaz: mit lehet tudni Tahon Róbert
magánéletérõl?
Mint azt már említettem, elég korán
családot alapítottam, ebbõl követ-
kezõen legnagyobb leányom már 15
éves, neki pedig két húga van: a nagy-
obbik most kezdte az 5. osztályt az
általános iskolában, a legkisebb pedig
mindössze 15 hónapos. Van ezen felül
egy hosszú ideje meghatározó hobbym
inkább életformának nevezném, ami a
mai napig fontos szerepet tölt be az
életemben, hiszen 12 évig judoztam,
illetve mára már 26. éve karatézom.
Elõbbi sportágban elsõ danos mester
vagyok, míg ez utóbbiban a 4. danig
jutottam el 2007-re, ami tulajdonkép-
pen a fekete öv negyedik szintjét jelenti.
Ma egy XVI. kerületi szakosztálynak
vagyok az edzõje, ahol 30-40 fiatalt
oktatok, valamint egy 10 fõs felnõtt
csapattal edzem. Ha pedig ezen sportá-
gak berkeiben eltöltött éveim számát
összeadjuk, akkor az összeg már szintén
a 40 felé közelít, ami talán szintén
magért beszél - ennél többet már csak
az eredményes munkával szeretnék
foglalkozni, hogy Veresegyház minél
gördülékenyebben boldogulhasson a
mai világban.
VVeerreesseeggyyhháázz  éélleettéébbeenn  mmii  aazz,,  aammiitt  aazz
eellkköövveettkkeezzõõ  iiddõõbbeenn  aa  lleeggffoonnttoossaabbbbnnaakk
ttaallááll??
Veresegyház városa számtalan pél-
daértékû, úttörõ dolgot megvalósított
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4 dan, 3 gyermek, 2 ok, 1 személy
(Beszélgetés Dr. Tahon Róbert jegyzõvel)

Mivel magam is az új generációt képvi-
selem, így elsõsorban a modern, épített
kerttel kapcsolatos feladatokkal, esetle-
ges problémákkal foglalkozom. Felgyor-
sult világunk eredménye, hogy a kertet
legtöbbünk már nem maga, hanem
kertépítõ valósítja meg. Napjaink igényes
megrendelõi, saját ötlettáruk alapján
profi kerttervezõ bevonásával készíttetik
kertjeik tervrajzát. Felmerül az emberben
a kérdés. Mit tegyen, ha már kerttulaj-
donos? A legegyszerûbb megoldás, fel-
fogadni valakit, aki rendben tartja meg-
valósult álmát, de nagyobb élmény, ha
mi magunk igyekszünk fenntartani az új
állapotot. Ehhez próbálok segítséget
nyújtani.
Itt az ideje átgondolnunk, melyek azok
a teendõk, amiket feltétlenül el kell vé-
geznünk, mielõtt az elsõ fagyok megér-
keznek. Azok a kerttulajdonosok, akik
automata öntözõrendszerrel bírnak,
semmiképp ne mulasszák el, víztelení-
teni rendszerüket, a locsolási szezon vé-
geztével. Szeptember végén, október
elején jóformán már napi egyszeri, vagy
akár kétnapi öntözéssel is elegendõ víz-
mennyiséget juttathatunk a gyepfelület-
re. Amennyiben a hónap, már igen
csapadékos, nyugodtan vízteleníthetjük
rendszerünket. Mindössze egy kom-
presszor szükséges hozzá. A szelepak-
nában zárjuk el a fõ-vízcsapot, csatla-
koztassuk a kompresszort a szelepek
elõtt található ürítõcsaphoz. A kompresz-
szort maximum 6bar nyomásig töltve,
manuálisan nyissuk meg az elsõ szele-
pet. Az ún. zónához tartozó szórófejek
kiemelkednek és kifújják a rendszerben
lévõ vizet. Amikor a nyomás 2bar alá
esik, a szórófejek visszahúzódnak.
Zárjuk el a szelepet, majd töltsük újra a
kompresszort 6bar-ig.  Ismételjük meg
ezt még kétszer, majd gondosan zárjuk
el a szelepet. Ahány zónás az öntözõ-
rendszer, annyi szelep van az aknában,
így annyiszor kell megismételnünk a há-
romszoros ürítést. A víztelenítés befe-
jezése után, bontsuk a kapcsolatot a
kompresszor és az ürítõcsap között.
Fedjük le a szelepaknát, majd az öntö-
zõrendszer automatikáján állítsuk a
menütárcsát a kikapcsolási funkcióra. 
Az összefüggõ gyepfelület szorosan
kapcsolódik az imént téliesített öntözõ-
rendszerhez. Mint minden más a kert-
ben, gyepünk is meghálálja a törõdést.

Ebben az idõben kerül sor az utolsó
fûnyírásokra és még a tél elõtt, min-
denképp szükség van egy nagyobb kar-
bantartásra. Mivel a gyep is igényli a le-
vegõt, megkönnyíthetjük szellõzését.
Ehhez mindössze, egy ún. gyepszellõz-
tetõre van szükségünk. Mi a gyepszel-
lõztetõ?
A gyepszellõztetõ gép eltávolítja a nem
kívánt növénymaradványokat, holt szá-
lakat, mohát és gyomot. Elõsegíti a
gyep egészséges növekedését, szellõz-
teti a talajt, így a nedvesség és tápanyag
könnyebben eljut a gyökerekhez. Aki
egészséges gyepet szeretne, annak
évente kétszer ajánlott a gyepszellõz-
tetés (gyeplazítás). A gyepszellõztetõ
mind manuális, mind pedig elektromos,
ill. benzin-motoros kivitelben is besze-
rezhetõ. Jómagam, a manuális verziót
részesítem elõnyben, ami leginkább egy
kerekes gereblyére emlékeztet, melyen
fogak helyett kis sarlószerû pengék
sorakoznak. Elõször is nyírjuk le a szel-
lõztetni kívánt területet. A szerszám
húzása közben, a nyél le-felengedésével
szabályozhatjuk, milyen mélyen hasít-
son bele a gyep felsõ rétegébe. Nem a
reklám helye, de a Gardena cég terméke
(mely egy nyélhez tartozó többféle szer-
számfej-családból áll) remekül alkal-
mazható. Ezzel a szerszámmal, rövid
távokat húzzunk át, és 3-4 méterenként
csíkokban gyûjtsük a kihulló szálakat
(ami a késõbbi összegyûjtés szempon-
tjából lesz elõnyösebb). Így, fokoza-
tosan haladva „fésüljük” át a gyepet. Az
összegyûlt fûhulladékot és az egész,
átszellõztetett területet sûrûfogú gereb-
lyével húzzuk össze, zsákoljuk, vagy
komposztáljuk. Az elektromos, ill. ben-
zin-motoros verziók általában fûgyûjtõ-
vel bérelhetõk, vagy kerülnek forgalom-
ba, így a munka ezen része egyszerûbb,
ám saját tapasztalat alapján, a gyepet
karmoló fém pálcák, számomra nem
bírnak olyan hatásfokkal, mint a ma-
nuális készülék fémpengéi.

A szellõztetés elvégzése után mûtrágyát
juttatunk ki a gyepfelületre. A legalka-
lmasabb az ún. „NPK” /Nitrogén-
Foszfor-Kálium/ mûtrágya, amely széles
levelû fûfajokból álló gyepfelületek,
sportpályák és kerti gyepek gyomirtá-
sára és táplálására szolgáló mûtrágya-
készítmény. A gyomirtó hatóanyagok

hatásspektruma a kétszikûekre korláto-
zódik, ezért kijuttatása során ügyeljünk
arra, hogy más kétszikû dísznövényekkel
(virágágyás, fiatal cserjék és sövények)
ne érintkezzen a készítmény.
Hatásspektrum: A gyepben leggyak-
rabban elõforduló kétszikû gyomokat,
így a kúszó boglárkát (Ranunculus re-
pens) a százszorszépet (Bellis perennis),
a pongyolapitypangot (Taraxacum offic-
inale), az útifûféléket (Plantago spp.) és
a fehérherét (Trifolium repens)
nagy hatékonysággal irtja.
Nézzünk egy, szintén saját tapasztala-
ton alapuló példát.

Scotts Díszpark Gyepkondicionáló -
Stresszkontrol (Pre-Winter)
• Alkalmazás: beállt gyepfelületek

tápanyag-utánpótlására, a gyepfelü-
let kedvezõtlen körülményekre (tél,
víz- és hõstressz, árnyék stb.) való fel-
készítéséhez, kondicionálásához. 

• Szemcseméret: 0,7-2,0 mm 
• Összetétele: NPK 14-5-21 
• Hatástartam: 4-5 hónap 
• DDóózziiss:: 30-40 g/m2

• Kiszerelés: 15 kg-os zsák 
• Egy zsák mennyiséggel kezelhetõ

felület: 370-500 m2

Kijuttatás: A gyomirtós gyepmûtrágya
javasolt mennyisége 30-40 gramm/m2,
amit egyenletesen szórjunk szét a gyep-
felületen. A szórás egyenletessége
érdekében használjunk, szórókocsit,
ami szintén bérelhetõ, de bármelyik
gazdaboltban, vagy kertészeti áru-
dában beszerezhetõ. A kiszórás során
ügyeljünk arra, hogy a kezelt területek
ne fedjék egymást (dupla dózis), illetve
ne maradjanak kezeletlen sávok. Egyes
gyomok esetében a kezelést meg kell
ismételni. Ha a kezelés elõtt vagy után
48 órán belül nem hullott csapadék,
alaposan öntözzük be a területet.
Miután a mûtrágyaszórást is elvégeztük,
frissítsük fel a gyepállományt felülvetés-
sel. A fûmagnak jót tesz, ha hótakarót
kap, ez a tavaszi indulásnál sokat szá-
mít. A pihent magok erõsebb szálakká
nõnek majd. A kezdõk használják
továbbra is a szórókocsit, a gyakorlott
fûmagvetõk kézzel is szórhatnak.

Találkozzunk a következõ számban is.

Horváth Balázs

Kert-Észkedés,
avagy a kertrõl frissen fiatalosan
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az elmúlt idõszakban.  Az intézmé-
nyeinket termálvízzel fûtjük, ami a mai
energia válságtól sújtott világban egy-
fajta önállóságot, valamint költség-
hatékonyságot jelent. Megítélésem
szerint Veresegyházon jó lakni. Miért?
Gyermekeink európai színvonalú intéz-
ményekbe járhatnak. Új bölcsõdénk, jó

minõségû óvodánk, uszodával egy-
beépített iskolánk van, ami a gyer-
mekek életkori sajátosságainak meg-
felelõen mindent megad a mire
egészséges fejlõdésükhöz szükséges
lehet. A felnõtt munkaképes lakosság
számára kulturált munkahelyek vannak.
A munkanélküliség Veresegyházon

jóval az országos átlag alatt marad. 
A pihenésre magas színvonalú
mûvelõdési ház innovációs központ áll
rendelkezésre, betegeink országosan
elismert egészségügyi intézményben
gyógyulhatnak.  Szüleink, nagyszüleink,
vagyis az idõsebb generáció számára az
öregek otthona biztonságos, békés,
életteret jelenthet.  Mindezeket a vív-
mányokat meg kell õrizni, valamint
továbbra is fontos, hogy a térségi
innováció vezetõje Veresegyház legyen.
Ehhez továbbra is bátor lépésekre van
szükség, a költségvetési gazdálkodás
fokozott figyelemmel kísérése mellett .
Új irányok felé is nyitni kell, ami itt
konkrétan az idegenforgalmat jelenti,
de meg kell õrizni közben azt a ter-
mészeti szépséget, élhetõ környezetet
amelyet a fõváros közelében min-
dezidáig sikerült Veresegyházon meg-
tenni. Sokszínû egyensúlyteremtõ fela-
dat ez.

EEhhhheezz  aa  ssookksszzíínnûû  mmuunnkkááhhoozz  kkíívváánnookk
ssiikkeerreekkeett,,  jjóó  eeggéésszzssééggeett,,  ééss    kkiittaarrttáásstt..

Anka Péter

11 újonc
Nem, nem valamiféle új focicsapa-
tot tervez toborozni Veresegyház
Város Önkormányzata, bár tény, az
ország labdarúgó helyzetére
bizonyosan ráférne egy hasonló jel-
legû vérfrissítés. Persze - ter-
mészeténél fogva - a sport garancia
lehet egy hosszabb életre, most
mégis inkább tartósabb élettar-
tamú, szilárd burkolatú utakról
szólhatunk: télvíz idejéhez közeled-
vén városunkban újabb 11 utcát
aszfaltoznak majd le, sõt: építik
meg õket úgy, ahogyan az a
nagykönyvben foglaltatik.

A beruházás összköltsége 394 millió
117.865 forint, mely költséget az önko-
rmányzat 70-30%-os arányban uniós
forrásból, illetve saját erõbõl kíván
fedezni. A beérkezõ EU-támogatás
összege 275 millió 882.505, míg az
önerõ 118 millió 235.360 forintra rúg.
A munkálatok a tervek szerint még a tél
befejeztével véget érhetnek, ám az
építés menetére meglehetõsen nagy
hatással lehetnek a továbbiakban a
mindenki által tapasztalható egyre
mostohább idõjárási viszontagságok. 

Ezzel szemben megint csak jó hír vis-
zont, hogy a tökéletes minõségûre ter-
vezett utcák környezete is változik majd
a beruházás végeztével, hiszen az újon-
nan megépített úttestek mellé szinte
mindenhol épül járda is, sõt, megannyi
helyen parkolók, buszöblök, illetve gya-
logátkelõhelyek létesítésére is sor kerül
majd - a bizonyos utcákban felállított
vadonatúj padokról nem is beszélve.
Tehát az utcák: Kilátó, Gyermekliget,
Harmat, Peterdi, Vasvári, Hajnal,
Kökény, Kölcsey, Újtelep, Sportföld,
illetve az egyetlen olyan, mely rövid-
ségére való tekintettel - egyelõre még -
járda nélkül marad: az Országbíró.

Anka Péter

Veresegyház Város - mondhatni -
útrehabilitációja megkezdõdött,
hiszen a közeljövõben, az eddigi
tájékoztatások szerint is az alábbi
utcák megépítése várható - a
fentebb ismertetett egyéb kiegé-
szítõkrõl nem is beszélve:
KKiillááttóó,,  GGyyeerrmmeekklliiggeett,,  HHaarrmmaatt,,
PPeetteerrddii,,  VVaassvváárrii,,  HHaajjnnaall,,  KKöökkéénnyy,,
KKööllccsseeyy,,  ÚÚjjtteelleepp,,  SSppoorrttfföölldd,, illetve
az egyetlen olyan, mely rövid-
ségére való tekintettel - egyelõre
még - járda nélkül marad: az
Országbíró, ellentétben persze a
képen látható Kinizsi utcával.

Járd a...

Veresegyház Város Önkormányzat pályázati felhívása a
Veresegyház belterület 031/11 hrsz. alatti ingatlan
értékesítésére az alábbiak szerint.

11..  AA  ppáállyyáázzaattoott  kkiiíírróó  sszzeerrvv  mmeeggnneevveezzééssee,,  sszzéékkhheellyyee::
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
2112. Veresegyház, Fõ út 106. Tel: 06/28-588-600 Fax:
06/28-588-646
22..  AA  ppáállyyáázzaattii  eelljjáárrááss  ccéélljjaa::
szolgáltató-gazdasági terület értékesítése 
33..  AAzz  iinnggaattllaann  mmeeggjjeellööllééssee,,  éérrttéékkee::
A pályázatokat az alábbiak szerint lehet benyújtani:
Veresegyház külterület, földhivatali besorolás szerint 1,0 ha
kivett beépítetlen összterületbõl  
A teljes terület értékesítésére vonatkozó pályázat, melynek
vételára: legalább 60.000.000 Ft, vagy
Az ingatlan fele részére (5.000 m2) vonatkozó vásárlási
szándék is benyújtható, így a terület vételára legalább nettó
30 M Ft.    

Helyrajzi szám: 031/11 
Tulajdoni hányad: 1/1 Veresegyház Város Önkormányzata
Ingatlant terhelõ jogok : tehermentes
Közmûvek: víz-szennyvíz, csatorna, földgáz, elektromos
energia vételezése illetve csatlakozása a ingatlan Patak utca
felöli oldalán biztosított.

4. Pályázati feltételek:

A terület besorolás szerinti felhasználása. 
5. Az értékesítés, hasznosítás feltételei:
A  pályázati feltételek szerinti adás-vételi szerzõdés 
6. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és határideje:
Az ajánlatot zárt borítékban, "Vételi ajánlat a Veresegyház
belterület 031/11 hrsz. alatti ingatlanra" megjelöléssel 3
példányban kell benyújtani Veresegyház Város Polgármesteri
Hivatala, 2112 Veresegyház Fõ út 106. címre, 2008. 11. 14.
9.00 óráig. 

A pályázatok bontásának ideje: 2008.11.14. 10.00. óra

7. A pályázat elbírálása:
A pályázaton az a pályázó nyer, aki a legmagasabb vételárat
kínálja az ingatlanért, vagy annál  összességében többet ígér.
A Képviselõ testület a pályázat gyõztesérõl a bontást követõ
következõ ülésén dönt.
8. Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama:
A benyújtási határidõtõl számított 30 nap.
9. A pályázati eljárással kapcsolatos  részletes infor-
máció szolgáltatás helye, ideje:
2112. Veresegyház, Fõ út 106. Polgármesteri Hivatal,
Polgármesteri Iroda. 2008.10.16. délelõtt 10.00 óra. 
10. A pályázó adatainak megjelölése:
Személyes és/vagy céges adatok megjelölése

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss  
a 031/11 hrsz.alatti ingatlan értékesítésére

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss  
a Veresegyház belterület 1103/34 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére  

11..  AA  ppáállyyáázzaattoott  kkiiíírróó  sszzeerrvv  mmeeggnneevveezzééssee,,  sszzéékkhheellyyee::
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
2112. Veresegyház, Fõ út 106. Tel: 06/28-588-600 
Fax: 06/28-588-646
22..AA  ppáállyyáázzaattii  eelljjáárrááss  ccéélljjaa::
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület értékesítése 
33..  AAzz  iinnggaattllaann  mmeeggjjeellööllééssee,,  éérrttéékkee::  
Veresegyház belterület, 1,2075 ha (12.075 m2) ingatlan.
Helyrajzi szám: 1103/34
Tulajdoni hányad: 1/1 Veresegyház Város Önkormányzata
Ingatlant terhelõ jogok : tehermentes
Az ingatlan vételára minimálisan 5.000 Ft/m2 
Közmûvek: víz-szennyvíz, csatorna, földgáz, elektromos
energia vételezése illetve csatlakozása az ingatlanon illetve
közelében biztosított.
44..ppáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekk::
A terület besorolás szerinti felhasználása a szerzõdés
megkötésétõl számított három éven belül.
55..  AAzz  éérrttéékkeessííttééss,,  hhaasszznnoossííttááss  ffeellttéétteelleeii::
A  pályázati feltételek szerinti adás-vételi szerzõdés 
66..  AAzz  aajjáánnllaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee,,  mmóóddjjaa  ééss  hhaattáárriiddeejjee::
Az ajánlatot zárt borítékban, "Vételi ajánlat a Veresegyház

belterület 1103/27 hrsz. alatti ingatlanra" megjelöléssel 3
példányban kell benyújtani Veresegyház Város Polgármesteri
Hivatala, 2112 Veresegyház Fõ út 106. címre, 2008. 11. 14.
9.00 óráig. 
A pályázatok bontásának ideje: 2008. 11.14. 10.00.
7. A pályázat elbírálása:
A pályázaton az a pályázó nyer, aki a legmagasabb vételárat
kínálja az ingatlanért, vagy annál  összességében többet ígér.
A Képviselõ testület a pályázat gyõztesérõl a bontást követõ

következõ ülésén dönt.
8. Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: 
A benyújtási határidõtõl számított 30 nap.
9. A pályázati eljárással kapcsolatos  részletes információ
szolgáltatás helye, ideje:
2112. Veresegyház, Fõ út 106. Polgármesteri Hivatal,
Polgármesteri Iroda. 2008. 10.16. délelõtt 10.00 óra. 
10. A pályázó adatainak megjelölése: személyes és/vagy
céges adatok megjelölése

Veresegyház, 2008.október 7.
Pásztor Béla

polgármester
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Október 13-án ünnepélyes átadás
után Veresegyházon nyitott fiókot
a K&H Bank. A település új bank-
fiókjában az ügyféligényeknek meg-
felelõ, modern körülmények között
bankolhatnak azok, akik igénybe
veszik a K&H szolgáltatásait.  

A K&H folyamatosan és dinamikusan
bõvíti hálózatát, mely jelenleg ország-
szerte 224 fiókot számlál. „A helyi jelen-
lét, itt a több mint 14 ezer fõ által lakott
Veresegyházon is hozzásegít minket
ahhoz, hogy ügyfeleink egyedi élet-
helyzetére, pénzügyi igényeire szemé-
lyre szabott tanácsokat adhassunk” -
mondta el az új bankfiók megnyitásá-
nak alkalmából Jan Swinnen, a K&H
szenior ügyvezetõ igazgatója.
A K&H Csoport Magyarország egyik
vezetõ pénzügyi szolgáltatója, a KBC
Csoport tagja, mely egyike a három leg-
nagyobb pénzintézetnek Belgiumban -
európai szinten a 20 legnagyobb pénz-
ügyi piaci szereplõ egyike, Közép- és
Kelet-Európában pedig az elsõ.

Következõ számunkban részletesen is
olvashatnak a K&H Bankról, illetve
annak szolgáltatásairól

A bank új fiókjának címe:
2112 Veresegyház, Fõ út 37.

„Még nincs mit nagyon nézni!” -
legalábbis így fogadta érkezésünk,
illetve fotózási szándékunk hírét a
Csonkáson dolgozó munkások
egyike. Nos, annyiban igaza van,
hogy jelentõs tengegerszint feletti
kiterjedésrõl egyelõre valóban nem
beszélhetünk, de mint az ugye
közismert: a titok a jó alapban rej-
lik - a nyolc foglalkoztatós napközi
otthonos óvoda megépítése tehát
megkezdõdött. 

Veresegyház Város Önkormányzata
még áprilisban készített elõ nyílt
közbeszerzési eljárást az új óvodaépítés

kivitelezõjének kiválasztására a
dinamikusan fejlõdõ Csonkás város-
részben. A felhívásra összesen nyolc
ajánlat érkezett, a legelõnyösebb pedig
összességében a Hajdu Építõipari és
Kereskedelmi Kft.-tõl érkezett. A
képviselõtestület ezek után felhatalmaz-
ta Pásztor Béla polgármester urat, hogy
szerzõdjön a céggel, melynek
értelmében a munkálatok már meg is
kezdõdtek - ahogyan az képeinken is jól
látható.

A beruházás értéke 429 millió 600.000
forint. A projekt kapcsán az Önkor-
mányzat által elnyert pályázat összkölt-

sége 527 millió forint, mely végered-
ményben 53 millió forint önrészt, illetve
474 millió forint vissza nem téritendõ
uniós támogatást jelent.
A minden építmény - talán - leg-
fontosabb részeként szolgáló alap
kiásásán már túl is vannak a munkások -
ahogyan az a képen is jól látszik.
Apropó kép: remélhetõleg senki sem
osztja azon képtelen nézetet, miszerint
Veresegyház Város Önkormányzata
csupán annyira bírt kreatív lenni, hogy
olyan táblát készíttessen a telket
határoló kerítés mellé, melyhez hason-
lót már bárki észlelhetett az ország
bármely egyéb pontján.

Nem, ilyesmirõl szó sincs: a tábla ter-
mészetesen az EU által meghatározott
sémák szerint lett szerkesztve, ugyanis
minden az unió által támogatott projek-
tet elõre kiszabott látványtervhez alka-
lmazkodó transzparensnek kell hirdet-
nie. A fentebbi képen tehát ezen
tábláról láthatnak felvételt.

Anka Péter

Alapos munka: szépen 
haladunk...

K(ellemes)&H(asznos)

MMéézzeessvvööllggyyii
uusszzooddaa--sszzaauunnaa,,

ttoorrnnaatteerreemm  ––  22000088..

NYITVA TARTÁS:

Hétfõ–Péntek:
6.00–7.30   18.00–21.30

Szombat, Vasárnap: 6.00–21.30

OKTÓBER 1-tõl a fentieken felül még:

Hétfõ, péntek: 8.45–9.45
Szerda: 13.00–13.45

„Páros” szerda: 10.00–10.45
„Páratlan” csütörtök: 8.45–9.45

ÁRAINK – 2008. január 1-tõl 
(Képviselõ testület 2007. december 4-i

döntése alapján )

BELÉPÕK:

Kombinált uszoda-szauna (fõ):
Felnõtt: 950.-
Gyermek, diák, nyugdíjas: 720.-

Csak uszoda (fõ):
Felnõtt: 600.-
Gyermek, diák, nyugdíjas: 410.-

MASSZÁZS BELÉPÕ (fõ):
200.- (a gyúrás külön fizetendõ)

ÚSZÓSAPKA BÉRLÉS (db) 150.-

PING-PONG ASZTAL, 
ÜTÕ BÉRLÉS 250.-/fõ

BÉRLETEK:

Kombinált uszoda-szauna:
Felnõtt: 9500.-/13 alkalom
Gyermek, diák, 
nyugdíjas: 7200.-/13 alkalom

Csak uszoda:
Felnõtt: 6000.-/13 alkalom
Gyermek, diák, 
nyugdíjas: 4100.-/13 alkalom

Szekrénykulcs: Tárgyi letét ellenében!
( igazolvány, bérlet, stb. )
---------------------------------------------

TORNATEREM: 5.500.-/óra
3.500.-/fél terem

TORNASZOBA: 2.500.-/óra

Telefon: (28) 586-770/144 mellék,
vagy Lencsés Csaba: (20) 222-2255

Marci Jr.

Október 11-e az Állatok Világnapja,
mely nagyszabású megmozdulás
keretei között az idén 10. életévét
betöltõ veresegyházi Medveotthon
két napig is ünnepelt. Az esemény
fényét a várvédõ páncélosokon,
Eszményi Viktórián és Heilig Gábo-
ron, valamint a rendezvénysorozat
kapcsán több alkalommal megtar-
tott farkasbemutatón túl a magyar,
illetve roma-popélet egyik leg-
kiemelkedõbb elõadója, maga L.L.
Junior is emelte. Ittlétének apropó-
ja pedig nem más volt, mint hogy
szülõvé váljon...

Hogyan jött az ötlet, hogy medvét fo-
gadj örökbe?

Egy nagyon kedves barátom igen jó
ismeretségben van az otthon igazgatój-
ával, Kuli Bálinttal, és tulajdonképpen

kettõjük ötlete volt, hogy fogadjam
örökbe Marcit - ugyanis így hívják a
mackót, akivel persze eddig még csak
nem is találkoztam. Sõt, az igazsághoz
az is hozzátartozik, hogy valójában med-
vét sem láttam még ennyire közelrõl. 
Akkor számíthatunk rá, hogy nem utol-
jára látogattad meg a „gyermeket”?

Olyannyira nem utoljára, hogy még azt
is elárulom: további perspektívák is nyíl-
tak elõttünk - legalábbis az elõzetes meg-
beszélések szerint. Hamarosan ugyanis
egy fiatal boccsal gyarapodik majd a
farm, aki - minden valószínûség szerint
- a Junior névre hallgat majd. De addig
is persze Marci marad az „elsõszülött”.

Gondolom akkor egyébként is nagy
állatbarát hírében állhatsz. Esetleg az
otthonod is megosztod valami szõrös-
sel, pikkelyessel, esetleg tollassal?

Mindig is nagyon szerettem õket, ez
igaz, de sajnos otthon nincs rá alkalmam,
hogy állatot tartsak. Éppen ezért egye-
lõre Marcit sem viszem magammal...

Akik pedig érted rajonganak, hol talál-
kozhatnak veled legközelebb? Lesz-e
esetleg fellépésed itt a közelben vala-
mikor?

Folyamatosan járjuk az országot, sõt,
szerencsére azt is elmondhatom, hogy
Európát épp úgy. Mindenki megtalálhat
tehát, ha szeretne - ajánlom figyelme-
tekbe a www.lljunior.hu címû honlapot,
és persze a Medvefarmot az én kis
Marcimmal az élen!

Anka Péter

ÜÜnnnneeppii  nnyyiittvvaattaarrttááss

Kedves Vendégeink!

Az ünnepek és környékének 
nyitvatartása

a VERESEGYHÁZI USZODÁBAN
az alábbiak szerint alakul:

Okt. 23. ZÁRVA!
Okt. 24.,25.,26. 6.00–21.15
Okt. 27.,28. (leállás) ZÁRVA!
Okt. 29.,30.,31. 6.00–21.15
Nov. 1. ZÁRVA!
Nov. 2. 6.00–21.15

2008. október 13.

Lencsés Csaba
iskolai sportlétesítmény vezetõ
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Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2007
évben adózó magánszemélyek egy
része személyi jövedelemadójának 1%-
ával a fent megnevezett alapítványt
kívánta támogatni. Ez az összeg 20 441
forint, melyet az APEH az alapítvány
számlájára átutalt. A befolyt összeget
teljes egészében az alapítvány tulaj-
donában lévõ, de rendõrség által hasz-

nált gépkocsi fenntartására fordítottuk.
Ezt a tájékoztatást az 1996 évi CXXVI
törvény 6. § (3) bekezdés elõírásainak
megfelelõen adjuk.

Veresegyház, 2008. 10. 07.

Fendler Oszkár
Kuratórium elnöke

Vissza a gyökerekhez: hej azok a régi szép idõk!
(gyermekkori emlékeim a szüretrõl, felvonulásokról, mulatozásról)
Veresegyházon a gazdasági élet az
1800-as évek közepétõl zöldségter-
mesztéssel indult be, de szõlõt már
korábban is telepítettek a faluban. A
gazdaemberek saját részükre termelték
az ízletes gyümölcsöt napfényes, ho-
mokos kertekben. Egy-egy gazda aztán
akár 5-15 hektoliter bort is képes volt
elõállítani, jól beosztva azt disznótorra,
ünnepnapokra, és a tavaszi nehéz,
fizikai munkákra. 

Én magam most is jól emlékszem 1936-
ra: nagy, vidám szüretek voltak akkorib-
an; szedték a szõlõt rokonok, barátok. A
cigányzenészek is kilátogattak a szüre-
telõkhöz, elhúztak egy-két jó nótát -
volt, hogy a fiatalok még táncra is per-
dültek, a gazda pedig ilyenkor szalonná-
val, borral kínálta a muzsikusokat. Még
az iskolás gyermeket is elengedték haj-

danán szüretkor: a legfinomabb fürtöket
ették ilyenkor az ifjak - a szüret ünnep
volt, és október elejétõl egészen hó
végéig tartott, s a háziasszony esténként
birkagulyással várta a szüretelõket.

1900-tól elkezdõdtek a népünnepként
számon tartott szüreti felvonulások. A
fiatalság - a vendéglõsök beleegye-
zésével - minden étteremben szüreti
bálokat rendezett, melyek hosszú,
tömött sora többnyire egy hónapra ele-
gendõ szórakozást jelentett: minden
vasárnap más vendéglõben. Szombaton
a helyszínre szállítottak a sok szõlõt,
illetve megsüttették az óriás kifliket,
melyek a tánchelyiség közepén lettek
felfüggesztve. 

Vasárnap déltõl volt a gyülekezõ - a
csikóslegények hintóval hozták a csikós-

lányokat. Délután egy órára összeállt a
menet: élén két betyár legény hûsége-
sen pattogtatta a karikásostort, mögöt-
tük ment négy csikós a legszebb ken-
dõkkel, szalagokkal díszített lovakon,
majd Bíró és Bíróné hintaja következett,
õket követték a csikóslányok, a cigány-
banda, valamint a purdés cigányok
sátoros szekere. A beöltözött cigányok
aztán be-beugrottak a nézõk közé és a
szép lányok arcát összekormozták -
mindez érdekes, látványos volt; a szüreti
felvonulás bejárta a falut, az utcákon
pedig kinn volt a népek apraja-nagyja.

Négy órakor kezdõdött a szüreti mulat-
ság: a cigánybanda rázendített, bein-
dultak a fergeteges csárdástáncok,
repültek a bõ szoknyák. A mulatozó
legények persze lopták a szõlõt, de a
csõszlányok mindig készenlétben álltak:

Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért
Kiemelkedõen Közhasznú KözalapítványFFeellhhíívvááss

VVeerreesseeggyyhháázz  VVáárrooss  PPoollggáárrõõrrssééggee  ffeell--
hhíívváássssaall  ffoorrdduull  aa  tteelleeppüülléésseenn  ééllõõ  --
eellssõõssoorrbbaann  ffiiaattaall  --  llaakkoossookkhhoozz..  TTaalláánn
kkeevveesseenn  ttuuddjjáákk,,  ddee  aa  sszzeerrvveezzeett  --  nnoonn--
pprrooffiitt  --  mmûûkkööddééssééhheezz  sszzüükkssééggeess
aannyyaaggiiaakkaatt,,  aa  kköörrnnyyeezzõõ  tteelleeppüülléésseekk
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattaaiivvaall  sszzeemmbbeenn  aa  vváárrooss
PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaallaa  bbiizzttoossííttjjaa,,
mmeellyy  öösssszzeeggggeell  nneemm  ccssaakk  aa  vváárrooss
kköözzbbiizzttoonnssáággaa  vváálliikk  kkiieeggyyeennssúúllyy--
oozzoottttaabbbbáá..  AA  ppoollggáárrõõrrsséégg  uuggyyaanniiss
mmeeggaannnnyyii  eeggyyéébb  oollyyaann  ffeellaaddaattoott
kkééppeess  eellllááttnnii  aa  vváárrooss  éélleettéébbeenn,,
mmeellyyeekk  eellvvééggzzéésséénneekk  bbiizzttoossííttáássaakkéénntt
aa  sszzoommsszzééddooss  ffaallvvaakk,,  vváárroossookk  kküüllöönn
ppéénnzzöösssszzeeggeekkeett  ffiizzeettnneekk  kkii  ssppeecciiáálliiss
tteevvéékkeennyyssééggeekkrree  sszzaakkoossooddootttt  ccééggeekk--
nneekk,,  vváállllaallaattookknnaakk,,  sszzeemmééllyyeekknneekk..  AA
sszzeerrvveezzeett  sszzáámmáárraa  bbiizzttoossííttootttt,,  eeggyyéénnii
hheellyyzzeetteett  tteerreemmttõõ  ppéénnzzmmaaggggaall  tteehháátt
mmeegglleeppõõ  mmóóddoonn  mméégg  ssppóórrooll  iiss
VVeerreesseeggyyhháázz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattaa,,  áámm  aa
ppoollggáárrõõrrii  áálllloommáánnyy  mmeegglleehheettõõsseenn
sszzeerréénnyy..  ÉÉppppeenn  eezzéérrtt  aazz  iilllleettéékkeesseekk
mmiinnddeenn  oollyyaann  lleellkkeess,,  lleehheettõõlleegg  ffiiaattaall
öönnkkéénntteesseekkrree  sszzáámmííttaannaakk,,  aakkiikk  sseeggíítt--
ssééggüükkrrõõll  bbiizzttoossííttvváánn  aa  vváárroosstt,,
sszzíívveesseenn  jjeelleennttkkeezznnéénneekk  ppoollggáárrõõrrii
sszzoollggáállaattrraa..

Ahhoz, hogy az ember egészséges le-
gyen, harmóniában kell lennie folyama-
tosan változó környezetével. Az évszakok
változása a legmeghatározóbb ciklikus
változás, ami befolyásolja szervezetünk
mûködését.
Nem teljesen alaptalan a régi korok gyó-
gyítóinak kitüntetett figyelme az évsza-
kok és egyes betegségek összefüggései-
nek feltárására. Gyógyításkor fontosnak
tartották a testi, lelki, szellemi egység
helyreállítását. A betegséget a test általi
jelzésnek, mintegy tünetnek tekintették,
és a felborult harmónia visszaállításában
igyekeztek segíteni.
Az évszakvátás hatással van szinte min-
den szervrendszerre, különösen a szív és
érrendszerre.
Az évszakok változásához alkalmazkod-
ni kell a táplálkozásnak is. A modern
mezõgazdaság és élelmiszer feldolgo-
zás, a melegházak, és hûtõházak, kon-
zerv és mélyhûtött élelmiszerek haszná-
lata nagymértékben átalakította étkezési
szokásainkat. Télen és nyáron szinte
ugyanazokat az élelmiszereket fogyaszt-
juk. Felnõtté válásunk során mindannyi-
an megismertünk tipikusan téli, illetve
nyári ételeket. Ez a megismert táplál-
kozási szokás õseink természetközeli
életének hagyatéka, melyet érdemes
figyelembe venni, mert évszázadok ta-
pasztalatának értékét rejtik.

Nyár elmúltával beköszönt az õsz, majd
a tél, ezzel a hûvös, szeles, nyirkos idõ.
Korán sötétedik, kevesebb idõt tölthe-
tünk a szabadban. Ez mindenki eseté-
ben befolyásolja a közérzetet, és az álta-
lános egészségi állapotot.
Leggyakrabban a meghûléses beteg-
ségek válnak gyakorivá. A megfelelõ
táplálkozás és testmozgás azonban
sokat segíthet. Étrendünkben figyeljünk
a rendszerességre, ne mulasszuk el a
reggelit sem. A gyümölcslevesek nagy-
on kedvezõek de ne felejtsük el, hogy
csak a rostos, és lehetõleg mesterséges
édesítést nem tartalmazóak a leghasz-
nosabbak. Mindennap fontos enni 1-2
szem friss gyümölcsöt, és nagyon hasz-
nos, és könnyen megfizethetõ C vitamin-
forrás a savanyú káposzta is. A legtöbb
megfázás vírusos eredetû, ami néhány
napos ágynyugalmat és bõséges folya-
dékfogyasztást igényel. Nem szükséges
minden esetben az antibiotikum hasz-
nálata, amelynek gyakori és felesleges
szedése csökkenti a szervezet ellenálló-
képességét.
A szív-érrendszeri betegeknek a hûvö-
sebb hónapokban is idõt kell fordítani a
rendszeres mozgásra. Naponta legalább
félóra séta a szabadban mindenkinek jót
tesz, ekkor fontos a réteges, az izzadást
kiküszöbölõ öltözék. A testsúly meg-
õrzése, a fizikum karbantartása sokat

segít a keringési rendszer megóvásában.
A testmozgás közben is figyelni kell a
közérzetet, a vérnyomásváltozás jeleit.
A cukorbetegeknek különösen fontos,
hogy ne viseljenek szûk cipõt, vagy csiz-
mát, felsõruházatot, kesztyût, mert ez
ronthatja a végtagok vérellátást.
Az õsz a gyomor-bélbetegek számára a
panaszok kiújulásának vagy felerõsödé-
sének szezonja. Akinek erre hajlama van,
mindent rendkívül alaposan rágjon meg,
soha nem egye magát tele, inkább több-
ször kevesebbet fogyasszon. Evés közben
és elõtt ne igyon, inkább az étkezések
után fél órával vegyen magához folyadé-
kot. Este csak könnyû és egyszerû étele-
ket egyen, és minél korábban. Ne fogyasz-
szon feketekávét, erõs teát, alkoholos
vagy szénsavas italokat, zsíros, fûszeres
ételeket. Ha sok a sava, igyon lúgos gyó-
gyvizeket, vagy szedjen lúgosító port.

Télen hajlamosabb az ember a letargiá-
ra. Van a depressziónak egy kifejezetten
évszakhoz kötõdõ változata, ami tavasz-
szal magától enyhül. Oka a fény hiánya,
amelynek következtében megváltozik
hormonális háztartásunk, így a hangula-
tért felelõs szerotonin hormon szintünk
is. A betegség sok tünetet okoz, mégis
sokan nem kérnek a szakemberektõl idõ-
ben segítséget. Pedig van rá megoldás, a
háziorvos javasolhatja a megfelelõ vizs-
gálatokat, majd a szakorvossal ki lehet
alakítani a megfelelõ kezelést. Leggyako-
ribb jelei a hosszan tartó kedvetlenség,
fáradtság, a szexuális érdeklõdés csökke-
nése, fokozott étvágy, az önbecsülés
romlása, koncentrációs zavar, feszültség-
érzés, szorongás. A fokozott szénhidrát-
és csokoládééhség az öngyógyító szerve-
zetet gyógyszerekhez juttatja, mert ezek
az ételek fokozzák a szerotonin-forgal-
mat az agyban, viszont jelentõs testsúly-
gyarapodáshoz vezethet. A depresszió
többnyire felnõttbetegség, de a gyere-
kek iskolai teljesítménye is mutat hason-
ló ingadozást.
Amit a betegségek megelõzése érdeké-
ben tehetünk, az immunrendszerünk
legjobb állapotban tartása. Az immun-
rendszer egészséges mûködéséhez meg-
felelõ mennyiségû és minõségû alvás,
rendszeres mozgás, kiegyensúlyozott
táplálkozás szükséges. Ezen kívül
kiemelten fontos a hajszoltság, és a túl-
zott stressz kerülése, mivel ezek hatásá-
ra hormonális folyamatokon keresztül
gyengül a szervezet védekezõképessége.

Õszi, téli egészség

AAzz  EESSÉÉLLYY  SSzzoocciiáálliiss  AAllaappeellllááttáássii  KKöözzppoonntt
vveerreesseeggyyhháázzii  tteelleepphheellyyéénneekk  hhíírreeii

„Rá(D) Érünk” néven a Gyermekjóléti Szolgálat veresegyházi telephelye kamaszklubot mû-
ködtet, mely 2008. októberétõl megújult formában és más idõpontban várja a 12–18 éves
korosztály tagjait.
A klubvezetõ Boczkó (volt Csomor) Krisztina, minden alkalommal más-más munkatársunk
segíti munkáját. Október elején a régi és új klubosokkal igényfelmérést tervezünk, majd a
továbbiakban az igények szerint szervezzük a programokat.
Havonta egy alkalommal a Kincs Alapítvány Kamaszklubjában vendégeskedünk, ahol
pingpong bajnokságon vehetnek részt a vállalkozó kedvûek. 
Az intézmény klubszobájában mostantól versenycsocsó is várja a gyerekeket.

A KLUB KÖVETKEZÕ IDÕPONTJAI:

2008.10.02., 16–20 h (Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Fõ út 68.)
2008.10.10., 16–20 h (pingpong a Fõ téri Kamaszklubban 

– régi menyasszonyiruha kölcsönzõ)
2008.10.16., 16–20 h (Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat)
2008.10.30., 16–20 h (Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat)
2008.11.06., 16–20 h (Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat)
2008.11.14., 16–20 h (pingpong a Fõ téri Kamaszklubban)
2008.11.20., 16–20 h (Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat)
2008.11.27., 16–20 h (Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat)
2008.12.04., 16–20 h (Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat)
2008.12.12., 16–20 h (pingpong a Fõ téri Kamaszklubban)
2008.12.18., 16–20 h (Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat)
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elfogták õket, vitték a bíró elé, aki
ilyenkor mindig csupán csekély összeg-
gel büntetett. Este aztán elárverezték az
óriás, legalább 10 kg-os szõlõkoszorút,
és az a legény vihette haza, akinek a
legtöbb pénze volt - a mulatozás éjfélig
is eltartott, hétfõn pedig folytatódott
tovább a szõlõszedés, illetve az õszi
betakarítás.

Így kívántam egy kis betekintést adni a
régi szüretrõl, hiszen Veresegyházon ez
idõ tájt immáron több mint száz éve
együtt ünnepelnek az ifjak és a vének,
éppen ezért remélem, hogy a következõ
száz évben sem lesz ez másképp!

Czene István
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Október elseje az Idõsek Világnap-
ja, ez alkalomból pedig idén is nagy-
szabású rendezvénnyel köszöntöt-
ték Veresegyház Város tisztességben
megõszült lakosait a Mézesvölgyi
Általános Iskola aulájában. 

A találkozót Pásztor Béla polgármester
úr, illetve szintén az önkormányzat ré-
szérõl Nemecz Lajos alpolgármester,
Nagy Miklós, Veresegyház Kistérség
Idõsügyi Tanácsának vezetõje, az egy-
házak képviselõi, a nyugdíjas klubok
vezetõi, intézményvezetõk, valamint a
szociális szolgáltatók vezetõi, és munka-
társai fémjelezték. 

A polgármester úr köszöntõ szavait
megelõzõen nívós mûsorral kedvesked-
tek az idõseknek, melynek kezdeteként
az idõsek otthonának egy lakója, Nemes
Béla szavalta el Reviczky Gyula Elsõ sze-
relem címû versét. Sok operett, és nóta-
mûsor fellépõje, a széles repertoárral
rendelkezõ, sokféle mûfajban szereplõ
Felszeghy Judit operaénekes is emelte a
rendezvény fényét, akit a színpadon az
erdélyi születésû Vígh Levente mag-
yarnóta énekes, valamint Szalai Antal
Liszt díjas mûvész, illetve rendkívül sokat
foglalkoztatott zenekara egészített ki. 
Sok éve már hagyomány a városban élõ
90 éve felettiek, valamint a legidõsebb

házaspár köszöntése. Ennek értelmében
a rendezvény keretei között a szervezõk
és egybegyûltek megemlékeztek Jakab
János és Jakab Jánosné, született Otol-
tics Julianna 66, illetve Ónodi János és
Ónodi Jánosné, született Berecz Erzsé-
bet 63 évvel ezelõtt megkötött házas-
ságáról. 
Az idõseknek természetesen a meglehe-
tõsen ifjú Veresi Krónika is szívbõl gra-
tulál - hiszen tudhatjuk:

„A fiataloknak az a feladatuk, hogy az
idõsek számára, olyan életkörülmé-
nyeket biztosítsanak, melyek lehetõvé
teszik számukra, az idõs korhoz méltó,
derûs életet.”

Anka Péter

Mézesvölgy, aranykor

Hivatalosan is elkezdõdtek Pest és
Nógrád megye legnagyobb hulla-
dékgazdálkodási beruházásának, a
Zöld Híd Programnak a kivitelezései
munkálatai. A projekt részeként
szeptember 10-én a Kerepes, ökör-
telek-völgyi, szeptember 11-én pedig
a nógrádmarcali hulladékkezelõ
központ alapkövét helyezték el.

Az Európai Uniós elvárásoknak, a vonat-
kozó mûszaki és jogi elõírásoknak meg-
felelõen Kerepes, Ökörtelek - völgyben
2009 októberére, illetve Nógrádmarcalon
2009 júniusára elkészülõ hulladékkezelõ
központok jelentõs mértékben átalakítják
Pest és Nógrád megye hulladékgazdál-
kodását. Mindkét helyszínen a szelektív
hulladékgyûjtésre épülõ, a nyugat euró-
pai gyakorlatnak megfelelõ hulladék-
kezelést vezetnek majd be. Ennek részei
többek között a gyûjtõszigetes és hul-
ladékudvaros szelektív gyûjtés, az újra-
hasznosítható anyagok utóválogatása, a
mechanikai és biológiai hulladék elõ-
kezelés, illetve a komposztálás. 
A nettó 8.177.000 euróból, lakott terü-
letektõl távol felépülõ Kerepes, ökörte-
lek - völgyi központban dolgozzák majd
fel a térségben szelektíven gyûjtött hul-
ladékokat, amelyeket szétválogatnak,
lebáláznak, majd onnan a hasznosító
üzemekbe szállítanak. A kezelõközpont
egyéb sajátossága, hogy a háztartási
hulladék kezelését nem hagyományos
lerakással oldják meg, hanem Európai
Uniós mintára mechanikai-biológia elõ-
kezelést alkalmaznak. Az eljárás során a
beszállított kommunális hulladékokból
kiválogatják a tovább hasznosításra
alkalmas hulladékfajtákat - szerves
anyagot és könnyû frakciót (mûanyag,
papír, kombinált csomagolóeszköz, textil
és fa hulladékok) -, amelyekbõl a tervek
szerint komposztot és villamos áramot
fognak majd elõállítani. A folyamat ré-
vén csak a maradék, hasznosíthatatlan
részek kerülnek a hulladéklerakóra. A
kezelõközpont oktatási és képzési funk-
ciót is ellát majd. Építése és üzemelteté-
se során folyamatosan fogadja az iskolá-
sokat, egyetemi és fõiskolai diákokat,
hogy tanulmányaikat, ismereteiket gya-
korlati tapasztalatokkal is gyarapíthassák.
Az éves szinten 80-90.000 tonna feldol-
gozási kapacitással mûködõ létesítmény
a vonzáskörzetében lévõ két gyûjtõkör-

zet (Vác, Kerepes) 61 településérõl több
mint 208.000 ember számára fogja biz-
tosítani a hulladékok újrahasznosítását
és biztonságos kezelését. 
Nógrádmarcalon a mechanikai elõkeze-
lõ, a komposztáló telep, valamint az
egyéb kiegészítõ létesítmények mellett,
egy a szelektíven gyûjtött hulladékok
átrakására szolgáló állomást is kialakíta-
nak a 4.913.948 euróból létrejövõ ke-
zelõ központban. A fejlesztések a 2001.
óta mûködõ nógrádmarcali regionális
hulladéklerakó korszerûsítéseként való-
sulnak meg, ahol a kerepesi kezelõköz-
ponthoz hasonlóan, a modern hulladék-
kezelõ technológiáknak köszönhetõen
nem lesz szükség a hulladéklerakó bõví-
tésére. Az évi 40.000 tonnás hulladék-
kezelési kapacitással rendelkezõ telepen,
korszerû körülmények között tudják
majd feldolgozni a térség hulladékait,
amelyeket majd 45 településrõl szállíta-
nak. Ennek eredményeképpen a létesít-
mény vonzáskörzetben élõ 69.000
ember számára tartós megoldást biz-
tosító, a korszerû és környezetbarát hul-
ladékkezelés valósul meg.
A parkosított környezettel kialakított
hulladékkezelõ központokban magas
színvonalú oktató centrumot is építe-
nek, ahol az elképzelések szerint a
környezettudatos gondolkodásra ösz-
tönzõ elõadásokkal, bemutatókkal vár-
ják a leendõ látogatókat, iskolásokat. 

„Az új, modern hulladékgazdálkodási
rendszer üzembelépésével megvalósulhat
a térség korábban használt, elavult hulla-
déklerakóinak rendbe tétele, felszámolása
is. A létesítmények üzembe helyezésével
egyúttal radikálisan növekszik az újra-
hasznosítás mértéke és csökkenthetõ lesz
a lerakásra kerülõ hulladék mennyisége
is.” - hangsúlyozta Dr. Gémesi György az
Önkormányzati Társulás elnöke.

A két hulladékkezelõ központtal párhu-
zamosan elkezdõdnek a balassagyar-
mati és a rétsági hulladékudvarok,
valamint 486 db szelektív gyûjtõsziget
építési munkálatai is, amelyekben a
rendszer beüzemelése után elhelyez-
hetõk lesznek majd hasznosítható hul-
ladékok, a háztartásokban keletkezett
különféle kidobott bútorok, elöregedett
elektromos készülékek, elhasznált ola-
jok, és egyéb veszélyes anyagok is.

További információ:
Café PR Kft. – Langó Károly
Tel.: (06) 1 450-5065 
Fax.: (06) 1 450-5099
E-mail: press@zoldhid.hu; 
info@zoldhid.hu

A Zöld Híd Program
A Zöld Híd Program 106 település össze-
fogásával megvalósuló regionális hul-
ladékgazdálkodási és környezetvédelmi
program, amely Pest megye észak-keleti
részére, illetve Nógrád megye nyugati
részére terjed ki. A több mint 102.000
háztartást és közel 277.000 embert
érintõ beruházás célja a régió hulladék-
gazdálkodási rendszerének európai
uniós normák szerinti kialakítása.  
A projektet az Európai Unió Kohéziós
Alapja 50 százalékban, a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium 40 százalék-
ban, az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium 5 %-ban támogatja a
programot. A fennmaradó 5 százalék ön-
erõt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkormányzati Társulás
tagönkormányzatain keresztül biztosítja.

www.zoldhid.hu

Épülnek a hulladékkezelõ központok 
a Zöld Híd Programban

KKöözzéérrddeekkûû
kköözzlleemméénnyy

Az ÉFOÉSZ Veresegyházi
Támogató Szolgálata újra 

beindította szállító szolgáltatását 
a fogyatékossággal élõk számára 

Veresegyház és a kistérség területén.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Személyszállítás

Személyi segítés
(othonában és otthonán kívül

egyaránt)

Hétfõn és csütörtökön
10-tõl–12 óráig

Atonómia Klub – értelmi sérült
fiatalok számára foglalkoztatás

Szeretettel várjuk jelentkezését!

Telefonszámunk: 06 28 558 050



www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
12 9

Veresi Krónika Veresi Krónika2008. október 2008. október
KK

uu
lltt

úú
rraa

KK
uu

llttúú
rraa

Prés alattMinõségi TV: Pressz(i)ó

Celeb-tár I.

Hogy az év elejétõl nem sok jót vár-
hatunk, azért az elmúlt 18, 40, 60
évben nem keveset tettek hazai
gazdasági és/vagy politikai vezetõ-
ink. Az inflációt úgy emlegetjük itt-
hon, mintha legalábbis valaki lenne,
és személyesen intézkedne minden
évben a sanyargatásunkról. 

A január klasszikusan az áremelések
hava, az elmúlt években azonban már
ebben sem bízhatunk, emelnek „ezek”
bármit, bármikor: üzemanyag, gáz, tej,
kenyér, semmi sem szent.

Az õsz azonban mindig szép. Nekem
például meleg színek, bársonyos puha

érzések idõszaka, amikor a nyári nap-
sütés és a gondos kezek munkájának
gyümölcse beérik. Néhány fajta levét
máris hordóba tették, míg egyes félék
fürtjeit még csak most nyisszantják le a
tõkérõl… Sokan a nyarat, netán a
tavaszt jelölik meg kedvenc évszakuk-
nak, ugyanakkor alig akad az évben az
õszi szüreteknél nagyobb vigaszság.
Elérkeztünk az idei esztendõben is a
szürethez, a borünnepekhez, a fesztivá-
lokhoz.
Boldogságot, egészséget, jó bort, az
eredményes munka elégedettségét  kí-
vánjuk a szüretelõknek, hogy az õsz
mind több embernek kedves évszaka le-
gyen. Kívánjuk, hogy a présrõl ne az

adószigor, hanem a hegy leve, a tõkérõl
ne a makrogazdasági mutatók, és a sor-
ban álló számlák jussanak eszünkbe,
hanem a  szõlõ, és egészséges fürtje, a
szüretek és borkóstolók felhõtlen han-
gulata, vidámsága…
Ezen a héten gondoljunk azokra az igaz
emberekre, akik a forró nyári napokat
végig dolgozták azért, hogy õsszel a
termés, (esetünkben a szõlõ) szüre-
telhetõ legyen, hogy életünket gazda-
gabbá, eredményesebbé, könnyebbé
tegyék. 

Köszönet nekik érte!

Dr. Tahon Róbert, jegyzõ

Itt volt a szüret s a népek táncoltak
is, ahogyan kell. Néptáncot persze
és talán kevesen tudják, hogy az
egykori tv2-s Megatánc egyik zsûri-
tagja, a Szegedi Kortárs Balett mû-
vészeti vezetõjeként ma is tevékeny-
kedõ Juronics Tamás is a csizmák-
kalapok világából indult útnak
annak idején. Újonnan induló Celeb-
tár rovatunk elsõ megszólaltatott-
jaként a táncmûvészt a néptáncról
alkotott véleményérõl kérdeztem:

„Anno dacuma még édesanyám jelen-
tett be a felvételire, mégpedig az Állami
Balett 4 évente induló Néptánc tagoza-

tára. Mivel konkrét elképzelésem úgy-
sem volt az életet illetõen, elmentem
megmérettetni magam csupa olyan
fiatal közé, akik mióta az eszüket tud-
ták, néptáncoltak. A magukat esély-
telennek tartók nyugalmával aztán a

bizottság elõtt bedobáltam a fejem
lábaim közé, igazán magasakat ugrot-
tam, valamint jó mélyeket spárgáztam,
õk pedig felvettek. A tanulmányok
megkezdéséig eltelõ fél év azonban
csak arra volt jó, hogy valóban elbizony-
talanodjam választott utamat illetõen,
ennek ellenére a többiek közt eltöltött 4
év ténylegesen megszerettette velem a
néptáncot. Éppen ezért a mai napig val-
lom: közösségépítõ hatása hatalmas, a
mûvelése közbeni nõvel való viszony
lehengerlõ, improvizációs lehetõségei
pedig határtalanok.”

Anka Péter

Új rovattal szeretnénk kedveskedni
olvasóinknak, sõt, elsõsorban azok-
nak, akik nem igazán jutnak el mo-
ziba, a vizuális szórakoztatásban
mégis a minõséget kedvelik, és
gyakran elgondolkodnak azon: va-
jon miért nem sugároz nívós filme-
ket a Magyarországon székelõ tele-
víziótársaságok összessége - vajon
miért nem közvetítenek kultúrát,
nívót, értéket a különbözõ tv-k?
Nos, ahogyan az alábbiakból is ki-
derül: azért némelyik így tesz néha.
A lentebb olvasható interjút a
minõségi televíziózás jegyében Sas
Tamás operatõr-rendezõvel, az e
hónapban mûsorra tûzött vadonat-
új, Presszó címû sorozat kapcsán
készítettem.

Milyen volt annak idején a „patinás”
Presszó fogadtatása?

Bátran mondhatom, hogy frenetikus.
Persze, mikor megnéztük a kollégákkal,
elsõ blikkre az volt a véleményünk, hogy
hiába volt jó az ötlet, a megvalósítás
mégsem sikerült túlzottan. A barátok
ugyan unszoltak és gyõzködtek, mi pe-
dig nehezen akartuk elhinni, hogy akár
igazuk is lehet. Valójában még nem
voltam én sem túl gyakorlott a hasonló
produkciók külsõ megítélését illetõen,
mára viszont szinte egyértelmûvé vált,
hogy ennek a filmemnek volt eddig a
legegyértelmûbb sikere.

Talán éppen ezért is féltik sokan az egy-
kori alkotás nimbuszát. Nem félõ, hogy
egyes rajongók szemében úgy tûnhet
majd: szinte aprópénzre váltod legna-
gyobb sikered egy televíziós sorozat
kedvéért?

Te nézd, kockázat nélkül ugye semmi
sem éri meg a belefektetett munkát, azt
a véleményt pedig már most el kell
utasítsam, hogy a jelenlegi sorozat egy
régi siker új bõre lenne - aki egy kicsit is
épp eszû, az nem égeti magát ilyennel,
úgy hiszem. Mindazonáltal a '98-ban
befejezett filmnek tulajdonképpen nin-
csen vége, hiszen minden szálat úgy
varrtunk el, hogy az végeredményben
meg sem történt. Magyarán nyitva
maradtak a kapuk és új lépésekre várnak
azok az utak melyeken tíz évvel ezelõtt
megálltak a mindenki által közkedvelt
szereplõk. Az elmúlt dekád mindenkire

igen nagy befolyással volt - és nemcsak
a karakterekre gondolok, hanem ránk,
alkotókra, valamint az országra ugyanúgy.

A sorozat tehát már fut, mégpedig pén-
tek esténként az m1-en, HD-minõség-
ben - igaz a technikai infrastruktúrán túl
meg kell jegyezzük azt is, hogy a Hor-

váth Ádámhoz szokott teleregény rajon-
gók történetfûzésben, karaktervezetés-
ben is merõben új kihívások elé vannak
állítva a(z új) Presszót illetõen. 

Ezzel nem vitatkozom, igazad van.
Persze tudni kell, hogy a királyi televízió
új, ifjú menedzsmentje már sokkal
kevésbé elégedett a teleregényekkel,
mint az elõdök. Ettõl függetlenül ugyan
azokra is legalább akkora szükség van,
mint eddig, a nézettségük is igen ma-
gas, azonban a Presszó nyilván másokat
céloz meg közönségeként. Az új sorozat
tehát elsõsorban életkorban nyit, még-
pedig lefelé, illetve az erõteljesebb
intellektuálisabb kalandokat kedvelõ
nézõk felé is újabb lépeseket tesz, akik -
valljuk be - manapság igen meddõ talaj-
nak érezhetik a televíziót ebben a tekin-
tetben... 

Tehát Presszó péntek este 21:15-tõl, az
m1-en, HD-ben.

Jó szórakozást!

Anka Péter



www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
10 11

Veresi Krónika Veresi Krónika2008. október 2008. október
KK

uu
lltt

úú
rraa

KK
uu

llttúú
rraa

Hencidától - Boncidáig (helyett) Veresegyházig 
Beszélgetés Varga Józseffel a Csokonai utcából

Nagy István ajánlotta õt beszélgetõ tár-
sul, s olyan emberként, akirõl kevesen
tudják, mennyit tesz  Veresegyházon
közösségi emberként. 
Én is ismertem õt, felesége által, aki a
Polgármesteri Hivatalban dolgozott, s
közös kirándulásokon vettünk részt
többször is! 
Jóska számomra a humorával tûnt ki
akkoriban, „szem nem maradt szára-
zon”, úgy nevettünk, úgy nevettetett
bennünket, akik a közelében ültünk. 
2007-ben a Csokonai utcában egy szép
játszótér épült meg, s került ünnepélye-
sen átadásra.  Ennek fõ motorja Jóska
volt. 
Szóval, jó ember, mondhatja az, aki is-
meri õt. 

BBZZss::  JJóósskkaa,,  TTee  vveerreessii  sszzüülleettééssûû  vvaaggyy??  
VJ.: Nem! A családunk 1964-ben köl-
tözött Veresegyházra a népmesei eln-
evezésû Hencidáról! 
BBZZss::  HHáátt  iiggeenn,,  „„HHeenncciiddááttóóll  BBoonncciiddááiigg
ffoollyytt  aa  ssáárrggaa  lléé””,,  mmoonnddjjaa  aa  mmoonnddááss,,
mmáárrmmiinntt  aakkkkoorraa  llaakkooddaalloomm  vvoolltt,,  hhooggyy  aa
hhúússlleevveess  ffoollyytt  HHeenncciiddááttóóll  BBoonncciiddááiigg..  
MMiiéérrtt  kkööllttöözzöötttt  aa  ccssaallááddoottookk  VVeerreess--
eeggyyhháázzrraa??  
VJ: Öten vagyunk testvérek, s a szüleim
a gyerekek kedvéért, a mi boldogulá-
sunkért határozták el, hogy ide Buda-
pest közelébe, Veresegyházra költöz-
nek. Én akkor már kiszolgált katona
voltam, 22 éves, s egyik testvéremmel
Gyulával Budapesten dolgoztunk. A
kisebbek még tanultak akkor. 

BBZZss::  AA  tteessttvvéérreeiidd  mmoosstt  hhooll  ééllnneekk??  
VJ: Mindannyian veresiek lettünk, itt él
az egész család, majdhogynem épp csak
át kell mennem a szomszédba, hogy lás-
sam õket. Jó, hogy együtt van a Család! 
BBZZss::  MMii  sszzáámmooddrraa  aa  lleeggffoonnttoossaabbbb  éérrttéékk??  
VJ: a Család! A család van az elsõ
helyen. 1966-ban nõsültem, feleségem
(lánykori nevén) Papp Ilonka, akivel 42
éve élünk boldog házasságban, két
gyermekünk született, s négy unokánk
van! Õk az elsõk! S ami még fontos: az
otthon, az utca, s a város, ahol élünk.
Veresegyház, Csokonai utca, na meg a
barátok. Az ember barátai, akikkel jó
beszélgetni is, jó tervezgetni is, s akikkel
jó együtt dolgozni is, ha sors úgy hozza! 
BBZZss::  HHaa  éénn  aazztt  jjóóll  sseejjtteemm  JJóósskkaa,,  aakkkkoorr
ttaalláánn  TTééggeedd  éépppp  eezzéérrtt  aajjáánnllootttt  NNaaggyy
IIssttvváánn  bbeesszzééllggeettõõttáárrssuull,,  mmeerrtt  aa  CCssookkoonnaaii
uuttccáábbaann  ééppüülltt  eeggyy  jjááttsszzóóttéérr,,  aammiibbeenn
NNeekkeedd  oorroosszzlláánnrréésszzeedd  vvoolltt..  MMoonnddjjaadd  eell
kkéérrlleekk,,  mmiiéérrtt  ééss  hhooggyyaann  ééppüülltt  mmeegg  aazz  aa
jjááttsszzóóttéérr!!  
VJ: nagyon az elején kezdem, ha meg-
engeded! Hencidán és Veresegyházon is
azt láttam, azt tanultam, hogy jó dolog
és hasznos dolog összefogással meg-
építeni, megvalósítani valamit. 
Mondjuk úgy: társadalmi munkában.
Így volt ez a régi idõkben Veresen az
építkezésekkel, de más területeken is. A
Sportkörben az ifi focicsapatban dolgo-
ztam a Kosztolnyik Misivel. Még kitün-
tetést is kaptam érte! Jó kis közösség és
jó csapat, meg szép idõk voltak azok is! 
Egyébként 1980-tól dolgoztam Veres-
egyházon az akkori Költségvetési Üzem-
ben, mint épületüvegezõ. Ismert szinte
mindenki itt ( akkor még ) a faluban.
Bocsánat, nagyközségben. 
1990-tõl kisvállalkozó lettem, keres-
kedõ. A házunk (Csokonai utca) föld-
szintjén nyitottam meg az üzletemet, s
mind a mai napig ebben dolgozom. 
És akkor most térnék ki arra, hogy miért
és kikkel együtt építettük meg a játszó-
teret. Mondtam, hogy négy unokám
van. Két unokám ott él velünk a szü-
leikkel együtt a Csokonai utcában. Volt
egy elhanyagolt terület, egy senki földje
ott elõttünk, viszonylag nagy terület.
Amikor megépült a Csokonai utca,
megkerestem Pásztor Béla polgármester
urat, mit szólna ahhoz, ha egy ját-
szóteret csinálnánk mi ott az utca és a
környék gyerekeinek? 

Az ötletnek is örült, s a város támo-
gatásáról is biztosított bennünket.
Persze segítséget is kaptunk, fákat, amit
elültethettünk, s Kovács Feri a GAMESZ
munkatársa is készített játékot a ját-
szótérre. 
Szóval sokan építettük a játszóteret,
vagy sokan hozzájárultak a gyerekeink
játszóteréhez. Mindenki avval, amivel
tudott. Volt, aki pénzt ajánlott fel, volt
aki kétkezi munkával segített. 
Felsorolni sem tudnám már név szerint,
illetve hát mégis pár nevet. Kiss György,
az egyik szomszédom. Böhmer Laci
végezte a földmunkákat. 
A törzsvásárlóim is szinte mind adott
valamit. 
2007-ben a gyereknapon adtuk át a ját-
szóteret. Még az elõzõ napokban és
éjszakákon is dolgoztunk, hogy minden
kész legyen! A kerítés, az összes játék, s
minden, ami egy átadáshoz is kell. 
Az asszonyok virágot ültettek, süte-
ményt sütöttek, mi férfiak meg fõztünk
is az átadás napján. 
A környéken élõ mûvészek, pedagógu-
sok kézmûves foglakozásokat tartottak,
az óvodások mûsort adtak, az Orosz
fivérek és a Csapó testvérek zenéltek, s
hát mit mondjak: boldogok voltunk. A
látványtól is, ahogyan a gyerekek birtok-
ba vették a játszóteret. 
BBZZss::  JJóósskkaa,,  ttuuddoodd--ee,,  hhooggyy  jjóó  vvoolltt  ttééggeedd
hhaallllggaattnnii,,  mmeerrtt  fféélltteemm  aa  bbeesszzééllggeettééssüünnkk
eelleejjéénn,,  oollyyaann  sszzûûkksszzaavvúú  vvoollttááll..  MMoosstt
mmeegg  eellrraaggaadd  aa  hhéévv,,  aazz  öörröömm!!  
VJ: igen! Tényleg büszke vagyok, ne érts
félre, nem magamra, hanem mindannyi-
unkra. A játszótérrõl meg nem is be-
szélve. Nagyon jó érzés látni, hogy ezt
mi magunk csináltuk a két kezünkkel, s
a gyerekek ott a szemünk elõtt ját-
szanak, s biztonságban is vannak! 
Persze vannak kötelességek még: he-
tente ki kell takarítani a játszóteret, a
szemetet elvitetni a kukásokkal… szóval
az élet megy tovább, s úgy tervezzük
közösen az utcabéliekkel, barátokkal,
hogy minden évben megrendezzük a
gyereknapot a játszótéren a gyerekeink-
nek, az unokáinknak! 
BBZZss::  JJóósskkaa!!  VViisssszzaattéérrnnéékk  aa  kkeezzddeettrree,,  aazztt
mmoonnddttaadd,,  nneekkeedd  aa  CCssaalláádd  aazz  eellssõõ..  
EEzz  uuggyyee  mmáárr  aa  NNAAGGYY  CCSSAALLÁÁDD??  

B. Zs.

Október 3-án állított ki legutóbb
városunkban, ráadásul tíz nappal
késõbb 60. születésnapját is meg-
ünnepelhette: Veresegyház egyik
legelismertebb és -produktívabb
mûvészét, Kun Évát köszöntjük mi
is az alábbi írás kapcsán. 

Mezõtúron született egy tanyán - eme
korszak visszfényei nem mellesleg a
most kiállított mûtárgyakon is megfi-
gyelhetõek. Már általános iskolás korá-
ban megfigyelhetõek voltak nála azok a
jelek, melyek a korábbi pályaválasztást
megelõlegezték: hatodik-hetedik osztá-
lyosként lepte meg családját tányérban
megkötött festett gipsszel, karácsonyra.

A kerámia, illetve a képzõmûvészet irán-
ti szenvedélyét pedig csak tovább mélyí-
tette, mikor is édesanyja agyaggal lepte
meg, mely anyag a továbbiakban
hosszú órákra szegõdött mellé társként
a tanyai telek átvészelésében. Ekkor Éva
már gimnazista, de a mûtárgyak még
mindig csupán ajándékok gyanánt
készülnek el. Kitûnõ érettségit követõen
aztán betanított munkásként helyez-
kedett el a fazekasiparban, mely korszak
lezárásaként inas vizsgát is tett. Persze a
kijelölt útra intézményi keretek között is
hamar rátalált a fiatal mûvész - igaz, a
kezdetben kevéssé kimagasló rajztudása
miatt csupán harmadszorra sikerült
felvételt nyernie az Iparmûvészeti
Fõiskolára 1971-ben. Ekkor férjhez is
ment, majd az elkövetkezõ majd' 20
évet Budakeszin élte le, két gyermeket is
szült, kik azóta egy-egy unokával is
megajándékozták. 

Kun Éva 1991-ben adta fel aztán a hird-
etést, melyben kúriaszerû házat kere-
sett, lakható állapotban, a fõvároshoz
közel. Sokat persze nem kellett tallóznia
az eredmények között, hiszen mind-
össze egyetlen fél jelentkezett a felhívás-
ra, melynek köszönhetõen a mûvésznõ
immáron közel 20 éve veresegyházi
lakos. Azóta is töretlenül dolgozik, a
tanyérba öntött gipsz pedig mára csak

megváltozott: a Kun-dombormûvek
mára messze földön híresek. Apropó
messze: Kecskemét fõterén is áll szobra,
de a veresi lakosok számára sem lehet
ismeretlen mûvészete a köztéri remek-
mûvek tekintetében - a fõtéri Átrium
Galéria aulájának közepét ékesítõ
szökõkút is az õ keze munkáját dicséri. 

A folyamatos megújulást biztosító
inspiráció többnyire az irodalomban
keresendõ számára: érdekes módon,
azaz a mûvészek zömére cáfolva, ha
zene szól a közelében, úgy éli meg azt,
mintha folyna a csap. Ezzel szemben
maradéktalanul képes feltöltõdni az iro-
dalom segítségével - ma úgy monda-
nánk, hangoskönyv párti. Régi színházi
elõadások tarkítják alkotási folyamtatát
ugyanis: emberi viszonyok, örömök, s
persze tragédiák születnek újjá a keze
alatt, vagy éppen épülnek bele az
anyagba, avagy változtatják meg a mû
végkifejletét - Csehovra esküszik. De
persze említhetném Szerb Antalt is,
hiszen az Utas és Holdvilág bármikor
képes olyan hullámra fektetni a mûvész-
nõ elméjét, mely megújítani képes
mûvészetét. Mi pedig reméljük, hogy az
elkövetkezõ 60 évben sem lesz ez
másképp: az isten éltesse Kun Évát!

Anka Péter

Kun Éva

2008. október 27-28-29. Ingyenes Számítógép oktatás Szabadidős és Gazdasági 
Innovációs Centrum

2008. november 17. 11 óra Filharmóniai koncert Váci Mihály Művelődési Ház
2008. november 17. 13 óra Filharmóniai koncert Váci Mihály Művelődési Ház
2008. november 22. 18 óra A Hagyományőrző Népi Együttes estje Váci Mihály Művelődési Ház

(Téli népszokások címmel Belépő: 600,-Ft)
2008. november 23. 16 óra Kolompos táncház Váci Mihály Művelődési Ház
2008. november 24. 8-17 óra Véradás Váci Mihály Művelődési Ház
2008. november 29. 19 óra A Lévai úti óvoda SZMK bálja Váci Mihály Művelődési Ház
2008. november 8. 17 óra Kiállításmegnyitó (A Veresegyházi Asszonykórus Szabadidős és Gazdasági

és Janicsák István - Zizi Labor) Innovációs Centrum kiállítóterme
2008. november 21. 18 óra Kiállításmegnyitó Mitsui Sen japán Szabadidős és Gazdasági

szobrászművész munkáiból Innovációs Centrum kiállítóterme

Váci Mihály Művelődési Ház
2112 Veresegyház, Köves u. 14.

Telefon: 06-28-589-831/06-28-589-830

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
és Udvarház Galéria
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: 06-28-588-690, 06-28-387-891
E-mail: vmmuvhaz@invitel.hu


