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Marianna és Igor napja

Viktória és Viktor napja

Szilvia és Gyõzõ napja

1879 (129 éve történt)
Budapesten megszületett gróf Teleki
Pál miniszterelnök és földrajztudós,
aki 1930-ban megkapta a Corvinláncot, a kor legmagasabb tudományos-mûvészeti kitüntetését.
1869 (139 éve történt)
Megszületett Ignotus, (eredeti nevén
Veigelsberg Hugó) kritikus, író, a
Nyugat címû folyóirat alapítója.
1936 (72 éve
történt)
Meghalt Kosztolányi Dezsõ költõ, író, publicista.

Karolina és Károly napja 1923 (85 éve történt)
Megszületett Alfred Heineken sörfõzõ.
Imre és Töhötöm napja 1930 (78 éve történt)
Megszületett Soós Imre színész
(Lúdas Matyi, Liliomfi, Körhinta).
1814 (194 éve történt)
Leonarda és Lénárd napja1
Megszületett Adolphe (Antoine) Sax
a szaxofon feltalálója.
1810 (198 éve történt)
Karina és Rezsõ napja
Gyulán megszületett Erkel Ferenc zeneszerzõ, a nemzeti opera megteremtõje, a magyar Himnusz megzenésítõje.
Gotfrid és Zsombor napja 1900 (108 éve történt)
Megszületett Margaret Mitchell
amerikai írónõ. Egyetlen regénye, az
Elfújta a szél, az amerikai irodalom
egyik legsikeresebb alkotása.
Tivadar és Teodor napja 1929 (79 éve történt)
Budapesten megszületett Kertész
Imre, az egyetlen irodalmi Nobeldíjas magyar író.
1895 (113 éve történt)
Réka és András napja
A Zala megyei Pákán megszületett
Öveges József, fizikusprofesszor.
Márton és András napja 1791 (217 éve történt)
Megszületett Katona József író, drámaíró (Bánk Bán).
Renáta és Krisztián napja 1933 (75 éve történt)
Fotót készítettek a Loch Ness-i
szörnyrõl.
1789 (219 éve történt)
Szilvia és Jenõ napja
Benjamin Franklin egy barátjának a
következõ szavakat írta: Semmi sem
biztos a világon, csak a halál és az adó.
1859 (149 éve történt)
Aliz és Huba napja
Elkészült a fizikus és feltaláló Jedlik
Ányos dinamója.
Albertina és Albert napja 1956 (52 éve történt)
Elvis Presley elõször szerepelt filmben, ahol énekelte a Love Me Tender
címû dalát. (Love Me Tender, 1956).
1918 (90 éve történt)
Ágnes és Ödön napja
Magyarország „független és önálló
népköztársaság” lett.
1869 (139 éve történt)
Hortenzia és Gergõ
napja
Megnyílt Egyiptomban a Szuezi-csatorna, amely kapcsolatot biztosított
a Földközi-tenger és a Vörös-tenger
között.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1995 (13 éve történt)
Lezajlott az elsõ internetes koncert,
melyet a Rolling Stones mutatott be.
1979 (29 éve történt)
Erzsébet és Bonifác
napja
Chuck Berry elhagyta a kaliforniai
Lamproc börtönt, ahol négy hónapot
ült adócslásért.
Amália és Zoltán napja 1945 (63 éve történt)
Elkezdõdött Nünbergben a háborús
bûnösök pere a Nemzetközi Katonai
Törvényszék elõtt.
1964 (44 éve történt)
Mária és Olivér napja
Budapesten felavatták az Erzsébethidat.
Cecília és Filemon napja 1963 (45 éve történt)
Röviddel harmadik hivatali éve vége
elõtt J. F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke a texasi Dallasban
merénylet áldozata lett.
Klementina és Kelemen 1935 (73 éve történt)
napja
Pély-en megszületett Törõcsik Mari
színésznõ.
1991 (17 éve történt)
Emma és Flóra napja
45 éves korában, londoni otthonában elhunyt Freddie Mercury (eredeti
nevén: Faroukh Bulsara), a Queen
énekese.
Katalin és Ányos napja 1867 (141 éve történt)
Alfred Nobel a szabadalmaztatta
dinamitot.
1942 (66 éve történt)
Virág és Konrád napja
New Yorkban, a „Hollywood Theater”
filmszínházban bemutatták a Casablanca címû filmet, melyet a magyar
származású Michael Curtiz (eredeti
nevén: Kertész Mihály) rendezett, a
fõszereplõk Humphrey Bogart és
Ingrid Bergman.

Jolán és Ottó napja

27.

Virgil és Jákob napja

28.

Stefánia és Jakab napja

29.

Ilma és Taksony napja

30.

Endre és András napja

1701 (307 éve történt)
Megszületett Anders Celsius svéd tudós, asztronómus, akinek hõmérsékleti skáláját ma is használjuk.
1990 (18 éve történt)
Margaret Thatcher lemondott az
angol miniszterelnöki posztról.
1780 (228 éve történt)
Meghalt Mária Terézia osztrák császárnõ, Magyarország királynõje
1740-1780-ig.
1963 (45 éve történt)
Az Astoriánál átadták a forgalomnak
Budapest elsõ gyalogos-aluljáróját.
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Életmód és sport

Tizenhatodik alkalommal tartottuk a
címben jelölt eseményt, mely 1993-ban
Bogárdi Zoltán akkori MDF-es országgyûlési képviselõ kezdeményezésére
indult, és azóta - Morvai László lelkes
szervezésében - hagyománnyá vált.
Tizenöt éve emlékezünk utcai futóversennyel nemzeti ünnepünk hõseire.
A rendezvény lebonyolításban évek óta
nagy segítségünkre van a Fabriczius iskola tantestületébõl 5-6 kolléga, valamint a
helyi Polgárõrség teljes állománya és a
Mûvelõdési Ház néhány dolgozója.
Valamennyiüknek hálásan köszönjük a
munkájukat!
Ahhoz, hogy szinte mindenki kapjon
ajándékot, üdítõt, a helyezettek érmeket,
anyagi támogatókra is szükség van.

Ezek; Veresegyház Város Önkormányzata
és a Gramex 2000 Kft.
Az idei verseny - sokat úgy hitték - , hogy
elmarad, mert az esõs, hûvös idõ mindenkit otthon tart a meleg szobában! De
majdnem annyian - pontosan 231-en futották le az 1956 m-es távot, mint
amikor szép idõ van.
A címben megfogalmazott "családi" futás
is szépen igazolódik. Együtt fut anya,
apa, nagyszülõ, gyermek, testvér, rokon.
Szép, és felemelõ élmény ez a futóknak
is, közönségnek is, és a szervezõknek is!
És most nézzük a 10 korosztály elsõ
három helyezettjét!
Lencsés Csaba
városi szabadidõ-sport szervezõ

2008. õszi

PING-PONG
bajnokság
Öt korcsoportban, csak amatõr
(MOATSZ ranglistáján nem szereplõ)
hölgyek és urak részére
a veresegyházi Mézesvölgyi
– AULÁBAN

NOVEMBER 30. – VASÁRNAP
születés:
2008–1996.
1995–1994.
1993–1990.
1989–1968.
1967. és elõbb

idõpont:
10 óra
10 óra
12 óra
15 óra
15 óra

PÁROS VERSENY CSAK A FELNÕTT
EGYÉNI INDULÓKNAK:
kb. 18.45-kor.

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
Érem és oklevéldíjazás
korosztályonként, nemenként
az I.-III.-nak.
NEVEZÉS LEZÁRÁSA SZIGORÚAN
A KORCSOPORT KEZDÉSI
IDÕPONTJA ELÕTT 1/4 ÓRÁVAL!!!
Néhány ütõt tudunk adni,
de jobb a saját!
A helyszínt és a díjakat Veresegyház
önkormányzata biztosítja.

2008. október 23.i UTCAI FUTÓVERSENY
EREDMÉNYE
NÕK
Létszám: 98 fõ
Abszolút elsõ:

Novák Eszter

1996.

Dunakeszi

Legfiatalabb:

Szabó Noémi

2005.

Veresegyház

Legidõsebb:

Kese Ilona

1940.

Miskolc

FÉRFIAK
Létszám: 133 fõ
Abszolút elsõ:

Kõnig Attila

1993.

Õrbottyán

Legfiatalabb:

Mayer László

2005.

Veresegyház

Legidõsebb:

Kese Zoltán

1932.

Miskolc
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MINDENKI CSAK A SAJÁT
KORCSOPORTJÁBAN INDULHAT!
Felvilágosítás:
Lencsés Csaba 20-222-2255

Gyermekeinkért...
…dolgoznunk kell. Kis gyerek, kis gond,
nagy gyerek, nagy gond - szoktam hallani szülõk körében, és biztos most
sokan úgy vannak vele: könnyen beszél.
Persze igazuk van, hiszen valóban nem
ébreszt legszebb álmomból síró csöppség, nem dugdosnak elõlem elégtelen
érdemjegyeket rejtõ ellenõrzõt, nem kell
rettegnem éjjeli órákon míg be nem fut
az utolsó vonat elsõszülöttemmel, sõt,
tandíjat sem fizetek felsõoktatásáért.
Nem, én csupán egy gyermekcipõben
járó lapot próbálok nevelni.
Ahogyan Önök, tisztelt édesapák, és
kedves édesanyák teszik szülõi kötelességük a nap 24, illetve a hét 168 órájában, az év 365 napján - ha jól cselekszenek. Pontosan ezért igyekeztem hát
megtalálni bevezetõmben a párhuzamot eltérõ hivatásunk, ám azonos elhivatottságunk között: aggódom értük.
Az Ön gyermekéért, valamint a nyelvért,
melyet használ, ha magyarnak született.
Ezek tehát most nem az egyedülálló
férfi, hanem az író, azaz a kenyerét
betûvel keresõ ember kétségbeesett
szavai, tisztelt Uram és kedves Asszonyom, melyek egy igen sajnálatos társadalmi jelenség apropóján keresnek fogékony füleket maguknak.
Mint minden valamirevaló nemzet,
mely nyelvében él, természetesen a
magyar sem az utóbbi pár évben
kezdett töltelékszavakat használni
egyre gyatrább szókincse, avagy a rendre rohamosabban száguldó információs-sztráda gyorsító sávjában szükséges, szintén kötelezõen gyorsított
gondolkodása okán - hogy pro és
kontra is megemlékezzek magunkról.
Persze néha a „hmm” és az „õõõ”
ugyanúgy képes információt közvetíteni a hallgató felé, mint a valódi szavak, legalábbis ahogyan Herbert Clark
állítja a kaliforniai Stanford Egyetemen.
Az angolszásznyelvcsalád tagjai az
„um”-ot használják egy hosszabb
szünet elõtt, a rövid hiátusokat megelõzendõ pedig „uh”-t mondanak. A
bizonytalan spanyol azt mondja „em”,
a svéd „hmm” szócskát hallat, míg a
japánok egy sor lehetõség közül
választhatnak: ezek közé tartozik például az „anoo” és a „jaa” - e szavak
közös jellemzõje, hogy tetszés szerint

nyújthatók, ezért könynyen igazíthatók aszerint,
hogy
éppen
milyen
hosszú szünetet kívánunk
elkerülni.
Persze, ahogyan írtam, a
jelenség nem új keletû már megboldogult Hofi Géza is kifigurázta a túl sokat „õõõ”-zõket: „Miért
mindig Õ? Sosem mondja, hogy ÉN.”.
A fentebb példaként említett szócskák
azonban valójában inkább csak
hangzók, komplett szónak az „õõõ”-t
nyilván nem nevezhetnénk, de én
talán még az „izé”-vel is vitatkoznék
bizonyos szövegkörnyezetben. Ezzel
szemben úgy tapasztalom, hogy 30
éves korig bezáróan, egyre inkább
elterjedtebbé válik az „így”, az „ilyen”,
illetve a „tehát hogy” használata. Az
elsõ kettõ konkrét funkciója szerint
ugye minõségjelzõ szereppel kellene
bírjon, míg az utóbbi pár évben ennek
ellenére gusztustalanul sokszor alkalmazott, fülsértõnek tetszõ mennyiségben használt kötõszóvá vált a fiatalok
körében. „És akkor így elmentünk egy
ilyen helyre” - egy tökéletes példamondat, bármelyik gyermek szájából
hallhatnánk, és sajnálatosan halljuk is.
Nem azt akarta ugyanis kommunikálni
az elõzõ szerkezetben, hogy lassan
mentünk el egy jó kis helyre, csak valami oknál fogva, egészen egyszerûen
többet akart közölni, mint amennyi
sokszor szegényes szókincsébõl adódna, illetve szeretné, ha tovább tartana
a mondókája. Igen, sokszor túl akarjuk
magyarázni a dolgokat, hiszen rohanó
világunkban szeretnénk mindig a legpontosabban fogalmazni, és lehetõleg
a leggyorsabban, mely állapot a
tömegeket rendre a „tehát hogy” töltelék használatára készteti újabban igen, bevallom gyakran engem is.
Tisztelt Uram, és drága Asszonyom, a
kutatók szerint az emberi beszéd két
információáramlatot hordoz, melyeket
a hallgatónak dekódolnia kell, azaz
meg kell fejtenie õket. Az egyik réteg a
jelentést hordozza, míg a másik segítségével - melynek fõ elemei az „õõõ”,
az "így”, vagy éppen az „ilyen” - a
beszélõ azt kommunikálja, hogy
gondolatmenete mennyire gördülé-

Szerkesztői levél

2008. október 23.-i
Családi Utcai Futóverseny Veresegyházon

Veresi Krónika

2008. november

keny és tiszta, vagy épp
ellenkezõleg: összeszedetlen és zavaros.
Kedves szülõk: nyelvében
él a nemzet, ezért ha
kérhetem Önöket, segítsenek neki abban, hogy
odafigyelnek gyermekeik mondataira
beszélgetés közben - próbálják megtudni
tõlük, miért is használják ezeket a
szavakat. Kérdezzenek vissza minden
egyes „így” és „ilyen” után, ha tehetik a
„hogyan”, illetve a „milyen” szavakkal,
mert ha biztos nem is vagyok benne,
hiszem:
a törõdõ odafigyelés társadalmi léptékkel
mérve elõbb-utóbb elõnyünkre válik anyanyelvünk elõnyére…
Anka Péter, fõszerkesztõ
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Közélet

Közel 20 év telt a Magyar Köztársaság kikiáltása óta. Közel 20 éve
méltóképpen ünnepelhetjük az
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Veresegyház városa méltó, megható, érzelmeket
felkavaró ünnepségsorozattal emlékezett meg az évfordulóról.
Október 21-én kedden Wittner Mária
Hóhér Vigyázz címû alkotását tekinthették meg az érdeklõdõk. Az alkotók az
alábbi szavakat fûzték filmajánlóul.
„Siklósi Beatrix és Matúz Gábor nem
szokványos módon örökítették meg az
egykori 56-os forradalmár, a siralomházban annak idején hónapokat eltöltött halálraítélt életét és gondolatait, aki
mostanság a Fidesz parlamenti képviselõjeként borzolja a „nemzetellenes”
politikát folytatók idegeit.

Kapott
anyagból
Mint arról már legutóbbi számunkban is hírt adtunk: Veresegyházon
javában folynak a járda-építési
munkálatok. A legeredményesebb
elõmenetel érdekében most azonban azt is közöljük, hogy ha bárki
is olvasóink közül úgy érzi, az õ
utcájában nem kielégítõ a gyalogos útfelület állapota, lakossági
összefogás bejelentése után, az
önkormányzat elõszeretettel biztosítja a rekonstrukcióhoz szükséges anyagokat - az utca lakóinak
csak közös erõvel megépíteni kell
azt. Képünkön is hasonló kezdeményezés alapján elkezdett
munka látható: az önkéntesek a
város vezetése által ajándékozott
járófelülettel látják el a református
templom járdáját.

Az érzelmeket felkavaró alkotás egyediségéhez hozzájárul, hogy látható és
hallható benne Waszlavik László zenész,
aki idõnkénti felbukkanásával végigkíséri a fõszereplõ sorsát, tangóharmónikájával összekötve a XX. Század harmincas éveit az 1956-os forradalom és
szabadságharc idõszakával, valamint a
vérbe és gyalázatba folytott ötvenedik
évfordulóval. Emellett több dal is elhangzik az ötvenhatos forradalomról írt
elsõ és mind a mai napig egyetlen rockoperából, valamint egy dal erejéig felbukkan a filmben Bokor Tünde a varázslatos hangú erdélyi énekes…”
Sz. Tolnai Ildikó házigazda (FIDESZ
MPSZ) invitálására az Innovációs Központ Konferencia Terme teltházzal várta
a filmet, valamint eleget tett a meghívásnak Harrach Péter az országgyûlés
alelnöke, Ékes Ilona parlamenti képviselõ, Pásztor Béla polgármester, valamint a film alkotói közül Siklósi Beatrix.
Az érzelmeket felkavaró film utáni beszélgetésben lehetõség volt megismerni
a film alkotóinak, és a meghívottaknak

Rendõri intézkedés
a képviselõ-testületnél
2008. október 28-án Veresegyház Város Önkormányzata Képviselõ-testületi
ülést tartott. A testület a nyílt napirendi pontok megvitatása után áttért a
zárt ülés napirendi pontjainak megtárgyalására. Azaz csak áttért volna...

megbízás adása, illetõleg visszavonása,
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása és állásfoglalást
igénylõ személyi ügy tárgyalásakor, ha az
érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele.”

Az egyik veresegyházi egyesület tagja (vagy
ki tudja, lehet magánszemélyként) úgy
döntött, hogy nem hagyja el az üléstermet.
Hiába kérte õt többször is szép szóval
Pásztor Béla polgármester, hiába tájékoztatta õt Dr. Tahon Róbert jegyzõ a
vonatkozó jogszabályok idézésével, úgy
döntött, hogy a törvények semmibevételét
választja. Ezek után a Képviselõ-testület,
rendõri intézkedést kért, hogy az ülés
zavartalanságát biztosítani tudja.
Tájékoztatóul közöljük pontosan az Önkormányzati törvény 12.§. (4) a) bekezdését.

Az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezett bele.

„A Képviselõ-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetõi
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véleményét is. A film közelebb juttatta a
nézõt egy sokszor, sokféleképpen magyarázott történelmi korszak pontosabb
megismeréséhez azzal, hogy új megvilágításból, egy halálraítélt szemszögébõl
tekinthettünk be 56 felkavaró eseményei közé.
Dr. Tahon Róbert, jegyzõ

Veresi Krónika

Gyengén muzsikál
a veresi focicsapat
12 forduló után elmondhatjuk, hogy a
mérkõzések végeredményei alapján
meglehetõsen gyengén szerepel a Veresegyház VSK férfi felnõtt futballcsapata az NB-as Mátra csoportban.
Oroszi Sándor gárdája 9 vereséggel, 2
döntetlennel, és mindössze 1 gyõzelemmel jelenleg a 15., azaz az utolsó
helyen áll a táblázaton. Elsõ az Újpest
FC B, második a Salgótarján, és harmadik a Mezõkövesd.
Oroszi Sándor edzõ:
„A bajnokság elején vettem át a csapat
irányítását, elõtte az utánpótlás együttesekkel foglalkoztam. Igaz, az eredmények nem úgy jöttek azóta, ahogy azt
terveztük, de kitûzött célunk a csapatépítés. Sok fiatal játékos került az
együtteshez, néhányan viszont nem
úgy teljesítettek, mint ahogy az elvárható lett volna tõlük, így tõlük búcsút
vettünk.
A gyengébb szerepléshez az is hozzájárult, hogy a vesztes meccseket akár
meg is nyerhettük volna, ha értékesítjük
a helyzeteinket.
Bízunk abban, hogy a jövõben jobb
eredményeket elérve, tovább építve a
csapatot, minél jobb helyezést érünk el
a bajnokságban.”

Életmód és sport
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2008/2009-es bajnokság, õszi szezon
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló

2008.08.10
2008.08.16.
2008.08.24.
2008.08.30.
2008.09.07.
2008.09.14.
2008.09.20.
2008.09.28
2008.10.05.
2008.10.12.
2008.10.19.
2008.10.26.
2008.11.01.
2008.11.09.
2008.11.15

Veresegyház
Újpest FCB
Versegyház
Putnok
Veresegyház
Veresegyház
RAFC
Veresegyház
Balmazújváros
Veresegyház
Salgótarján
Veresegyház
Maglód
Veresegyház
Balassagyarmat

Tura
Veresegyház
Eger
Veresegyház
Tiszafüred
Ózd
Veresegyház
Tiszaújváros
Veresegyház
Mezõkövesd
Veresegyház
Vasas B
Veresegyház
Gyöngyös
Veresegyház

0:1
3:0
1:2
1:1
0:2
1:1
3:0
4:1
2:0
0:1
4:0
2:1
Lapzárta után
?:?
?:?

Lapunk következõ számában a veresegyházi kézilabdásokkal foglalkozunk
bõvebben, addigis annyit megosztunk
Önökkel, hogy a felnõtt férfi kézilabdacsapatunk az elsõ helyen áll csoportjában.
Varga János

Nem tudunk azonosulni a szándékos törvénysértõ magatartással, a demokrácia
alapvetõ szabályainak semmibevételével.
Nem tudunk azonosulni a társadalmi
együttélés alapvetõ szabályainak be nem
tartásával, vagyis azzal, hogy egy
megválasztandó személy kifejezett
szándékát figyelmen kívül hagyja egy
magánszemély, vagy egy egyesület, a
törvényesség álcája mögé bújva.

Dr. Tahon Róbert, jegyzõ
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egész télen nem lesz náthás, nem fog
köhögni, nem lázasodik be. Ez sajnos
nem így van, mert egyéb kórokozók
ellen az oltás nem véd.
Mint minden gyógyszernek, így az influenza elleni oltásnak is lehetnek mellékhatásai, ezt sem szabad eltagadni!
Az oltást követõen néha elõforduló
mellékhatások (az oltás helyének bepirosodása, enyhe láz) az immunrendszer
aktiválódásának következményei, és az
oltást követõen kb. 2 nap alatt elmúlnak. Rendkívül ritka esetben súlyos szövõdmény az úgynevezett Guillain-Barré
szindróma. A súlyos bénulást és fájdalmakat okozó, de 80-90%-ban jól gyógyuló idegbántalom kialakulását a
jelenleg Magyarországon alkalmazott
oltóanyaggal kapcsolatosan még nem
regisztráltak.
Az idei influenzajárvány azért lehet
rosszabb, mint a korábbi években, mert
a fenyegetõ vírus új típusú. A szakemberek felhívták az emberek figyelmét,
hogy ebben az esztendõben még fontosabb a védekezés, aki teheti, oltassa be
magát, különösen a „veszélyeztetett
csoportokba” tartozók. Az Egészségügyi
Világszervezet szerint három új törzzsel
találkozik idén elõször Európa.
Dr. Marczell Mihályné

Közélet

A szociális otthonokban, öregek otthonában, egészségügyi intézményekben
hosszú ideig ápoltak, a 60 éven felüliek,
az egészségügyi, és a szociális intézményekben, a baromfi feldolgozókban,
vagy telepen dolgozók.
Akik a térítésmentesen jogosultak, õk a
háziorvosuktól kérhetik az oltást. Akik
nem tartoznak a magas kockázati csoportba, de szeretnének influenza ellen
védõoltást kapni, a háziorvosukkal írathatják fel a vakcinát, és térítés ellenében
a gyógyszertárakban juthatnak hozzá.
A védõoltásért legkevesebb 940, maximum 2084 forintot kell fizetni.
A védõhatás a beadás után két hét múlva alakul ki, és akár egy éven keresztül is
tarthat. Sajnos kevesen élnek a lehetõséggel, az érintettek mintegy harmada,
pedig a vizsgálatok kimutatták, hogy a
vakcina hatékonysága 70-90 % körüli. Ez
azt jelenti, hogy a beoltottak 70-90%-a
teljes védettséget élvez a betegség ellen.
A védõoltás a betegséget elõzi meg és a
vírus szövõdményei ellen is csak ez véd.
Sok tévhit terjedt el az influenza elleni
védõoltásról. Néhányat vizsgáljunk meg.
Sokan mondják, hogy õk nem szokták
megkapni az influenzát. Erre az a válasz, hogy lehet, hogy így van de ez nem
jelenti azt, hogy idén sem betegszik
meg, mivel évrõl évre más törzs fordul
elõ, és a mostanira könnyen lehet, hogy
érzékenyebb. Még az egészséges gyerekek és fiatal felnõttek is súlyosan megbetegedhetnek. Az influenzás személyek átlagosan hét napig esnek ki a
munkából, illetve iskolából.
Az sem állja meg a helyét, hogy a terhesek nem kaphatnak influenza ellen
védõoltást. A terhességi alatti vakcináció elõnyös, mert a hat hónapos kor
alatti csecsemõk oltása nem javasolt,
ezért õk különösen veszélyben vannak.
Az anya védõoltása viszont, az anyatejen keresztül védi a csecsemõt is.
Néhányan azt gondolják, hogy maga az
oltóanyag influenzát okozhat. Ez nem
lehetséges, mert az oltóanyagban nincsenek fertõzõképes influenzavírusok.
Az viszont elõfordulhat, hogy a vakcina
beadása körüli napokban megfertõzõdik valaki az 1 millió oltott személy közül valamilyen egyéb kórokozóval. Ezek
okozhatnak influenzaszerû tüneteket is,
azonban a már megkapott védõoltás
ebben az esetben sem jelent semmiféle
veszélyt az adott személyre nézve.
Az tévedés, hogy akit beoltanak, az

Veresi Krónika

Interjú Harrach Péterrel

Beadassam, vagy ne adassam be??
Minden évben késõ õsztõl tavaszig
találkozunk az influenzavírus által okozott megbetegedésekkel. A betegség
világszerte elõfordul, és mivel kialakulásáért vírusok felelõsek, ezért antibiotikumokkal nem pusztíthatók el. A vírusok
köhögéssel, tüsszentéssel és beszéd
közben kerülnek a levegõbe, így nagyon
könnyen terjednek. A megbetegedés
hirtelen kezdõdik, magas lázzal, erõs
fejfájással, izomfájdalommal és gyengeséggel jár. A magas láz megterheli a szívet, a tüdõt és felboríthatja az anyagcserét. Elsõsorban a gyengébb
védekezõ-képességû személyek vannak
fokozott veszélyben. Az idõsek, a kisebb
gyerekek és a krónikus betegek. Náluk
gyakrabban lépnek fel szövõdmények is,
elsõsorban hörghurut vagy tüdõgyulladás. Az influenza általában magától
meggyógyul 1-2 hét alatt, de a betegek
gyakran csak hosszú hetek után nyerik
vissza régi formájukat. Az emberek tévedésbõl sokszor influenzának hívnak
szinte minden légúti fertõzést, pedig
azt más kórokozó idézi elõ, ezért lefolyása, és kezelése is eltérhet a valódi
influenzától.
Többféle kórokozó okozhat influenzaszerû megbetegedést (láz, torokfájás,
rossz közérzet), influenzát azonban csak
influenza vírus okoz. Az influenza fertõzések igazi veszélyét egy egészséges
immunrendszerû embernél nem az elsõdleges fertõzés, hanem a szintén vírusos eredetû, illetve a bakteriális ráfertõzõdéssel kialakuló tüdõgyulladások jelentik. A vírusos eredetû pneumónia általában a fiatal felnõtteket veszélyezteti,
melynek lefolyása nagyon súlyos is lehet.
A világon influenzában több ember hal
meg, mint bármely más fertõzõ betegségben. Ennek ellenére megelõzését
nem vesszük elég komolyan.
A megelõzés leghatékonyabb módja a
védõoltás, melyet bárki megkaphat, aki
elmúlt 6 hónapos, régebben nem volt
heves oltási reakciója, vagy nincs súlyos
tojásallergiája. Tehát mindenkinek ajánlott, de különösen fontos, hogy védõoltásban részesüljenek azok, akiknek alapbetegségük, bizonyos gyógykezelésük,
vagy életkoruk miatt az influenzafertõzés
súlyos lefolyású, vagy életveszélyes lehet.
A lakosok egy része az oltást térítésmentesen megkaphatja. Ide taroznak a
krónikus betegségben szenvedõk (szív,
keringés, légzõszerv, vese, anyagcsere,
rosszindulatú daganatos betegség).
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(Az Országgyûlés alelnökével, körzetünk képviselõjével)
Kérem, foglalja össze néhány mondatban, hogy az országos politikában
milyen feladatokkal jár mindaz, hogy
parlamenti képviselõként, a Parlament
alelnökeként is tevékenykedik?
Az egyéni képviselõ elsõsorban a körzete érdekét képviseli, de országos politikai felelõsséget vállal. Hálás vagyok a
választóimnak, hogy tíz éve képviselhetem õket. Ez adott lehetõséget arra
is, hogy négy évig kormányzati munkát
is végezhettem, megvalósíthattam elképzeléseimet a szociál- és családpolitika területén. Ma parlamenti tisztségviselõként dolgozom. Ez is igen színes
elfoglaltságot jelent.
Hogy telt a mai napja?
Reggel egy megbeszéléssel kezdtem,
majd fogadtam a tajvani külügyminiszter-helyettest, felkészültem egy napirend elõtti felszólalásra, elmondtam a
beszédet, elnököltem, néhány levél és
telefon következett (közte tájékoztatás
a veresi közéleti perpatvar újabb fejleményeirõl), most pedig Önnek válaszolok. Maga az elnöklés is változatos élményt nyújt, ha szavazás van, és teljes a
létszám, akkor koncentrálni kell. Az éjszakába nyúló viták, néhány szakpolitikus részvételével enyhén szólva unalmasak és fárasztóak.
Magyarországon ma nincs olyan kistelepülés, ahol ne okozna feszültséget a segélyezés rendszere. Kiemelne a programjukból néhány olyan javaslatot,
amely a szociális területre vonatkozik, és
az egész társadalmat érinti?
A probléma közismert, százezrek élnek
segélybõl és családi támogatásból. Vagy
azért mert nincs munkalehetõség, vagy
azért mert nem akarnak dolgozni. A
megoldás egyszerû, munkát kell biztosítani, ha kell, közmunkát. Segélyt pedig,
csak krízis helyzetben. Amikor átadtuk a
kormányzást a minimálbér háromszorosa volt a segélynek, érdemes volt dolgozni. Ma ez a különbség eltûnt, növekedett
is a segélybõl élõk száma. A munka társadalmi megbecsülését erõsítette a családi adókedvezmény. Ma gyakorlatilag ez
is megszûnt, a pénzt pedig, az is kapja,
aki a lábát lógatja. A családi pótlékot
iskolalátogatáshoz kötöttük, ma ezt is
megszüntették.
Egy
kormányzati
intézkedés akkor helyes, ha hátterében
az egészséges társadalom képe van.
Kérdésére a válaszom, tegyük azt, ami

egyszer már bevált, természetesen az új
kihívásokra adott új válaszokkal együtt.
Mint a körzet képviselõje, hogyan tudja
a választói hangját hallatni a parlamentben és milyen lehetõségek nyílnak az itt
élõk gondjainak megoldásához, céljainak eléréséhez?
A választói érdekek képviseletének több
eszköze van, ezekkel én is rendszeresen
élek. Ilyen az interpelláció, vagy kérdés
az illetékes miniszterhez - szóban vagy
írásban. A képviselõk maradék tekinté-

zat segíthet. Van viszont két település,
ahol a gyermekszám növekedése miatt új
iskolára van szükség, az egyik Veresegyház. Büszke vagyok arra is, hogy annak
idején tudtam segíteni a Mézesvölgyi
iskola építését. A most épülõ református
iskola ügye sokkal keményebb dió.
Veresegyház fejlõdése, közéleti eseményei mennyire ismertek Ön elõtt, és képviselõként mit tud ígérni az itt élõknek a
közeljövõre, illetve hosszabb távra elõretekintve?

lyébõl arra is futja, hogy parlamenten
kívül próbáljanak eredményt elérni. Például egy útépítés esetén az illetõ hatóságnál vagy cégnél.
Konkrét példát is tudna említeni az
utóbbi idõbõl, amikor a körzetben felmerülõ közérdekû ügyben sikerült ered ményt elérnie?
A regionális víziközmûveket nagy veszély
fenyegette. A tervekben elõbb összevonás, majd tõzsdei értékesítés szerepelt.
A víz a következõ évtizedek legnagyobb
értéke lesz. Egy képviselõtársammal
összefogva minden fórumon tiltakoztunk. Ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy
visszakoztak, legalábbis egyelõre.
Az önkormányzatoknak nagy nehézsé get jelent az oktatási intézmények fenntartása, voltak-e az utóbbi idõben ilyen
problémákkal kapcsolatos megkeresések a körzetébõl?
A kisiskolák a bezárástól félnek, az egyháziak a normatíva csökkentése miatt
szenvednek. Nagy baj, ha az iskola léte
csupán gazdaságossági kérdés. A körzetben is több iskola került veszélybe. Rajtuk
csak egy új szemléletû oktatási kormány-

A programot helyben kell készíteni. Nekem persze lehet errõl véleményem, és ha
jónak látom, támogathatom. Annyit
azonban mondhatok, hogy a város jövõje szempontjából legfontosabbnak látom:
• fékezni, illetve racionalizálni a további
beköltözést, és az ipari beruházásokat
• támogatni az idegenforgalmi létesítményeket
• középiskolákat építeni
• javítani a közlekedést (elõvárosi vasút?)
A városkép szépen alakul, a kulturális
élet szintén (van konkrét javaslatom is).
A közélet viszont problémás. Kevesebb
indulat és egyéni ambíció, több önmérséklet és hozzáértés kellene.
Mindnyájunk közös felelõssége, hogy
Veresegyház élhetõ, kellemes település
maradjon.
A képviselõ tevékenységérõl bõvebb tájékoztatás a honlapján található.
(harrachpeter.fidesz.hu)
Brockhauser Edit
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Kék szegletrõl, pláne pirosról ugyanis nem beszélhetek, hiszen azért
jobb, mert narancssárga, tehát Fidesz - nemrégiben önkormányzatunk képviselõ-testületének, illetve
az imént említett Magyar Polgári
Párt veresegyházi szervezetének
tagjával, az egykori bokszbajnokkal, Rácz Tivadarral beszélgettem.
A múlt hónapban jegyzõ úrral úgy kezdtem a beszélgetést, hogy megtudakoltam, honnan is származik valójában, ám
tudtommal, ez a kérdés az Ön esetében,
nem volna túlságosan helyénvaló...
Illetve a válasz nagyon is kézenfekvõ
lenne, hiszen tõsgyökeres veresegyházinak mondhatom magam. Itt születtem
a Petõfi utcában, ahol 13 éves koromig
gyerekeskedtem hat testvéremmel és
(azóta megboldogult) szüleimmel, akik
a késõbbiekben a Tompa Mihály utcában kezdtek építkezni. Mielõtt Budapestre költöztem volna, velük, a családi
házban éltem az életem.
Az Ön generációja is hasonlóan nagy
családdal büszkélkedhet?
Nekem két lányom van és a testvéreim
családjaiban is legfeljebb három gyermek
született. Az én idõsebbik lányom, Dóra
22 éves és immáron harmadik éve Sidney-ben tanul egy fõiskolán kereskedelmet, idegenforgalmat és piackutatást.
Már csak a diplomáját kell megszerezze
és végre - az õ elhatározása, s a mi reményeink szerint - hazatér. Anett a kisebbik
lányom pedig egyelõre középiskolás,
vendéglátó szakon, õ még csak 16 éves.
Említette, hogy egy idõre beköltözött a
fõvárosba. Minek volt köszönhetõ ez a
fordulat?
Nos, kövesd a nõt alapon végeredményben a feleségemnek, ám elsõ ízben a
sport, nevezetesen az ökölvívás szólított
Budapestre. A társaim, barátaim ugyanis elõszeretettel jártak a Honvédba
bokszolni, számomra pedig nagyon érdekes, és imponáló kezdett lenni a
tudat, hogy egy ilyen egyesületnek a
tagja lehetek. Jelentkeztem tehát,

elmentem az elsõ, második és a harmadik edzésre, majd a bíztató szavakra,
hogy folytassam, rendszerré vált az életemben. Jártam is szorgalmasan, hetente háromszor, fejlõdtem, bemutatókon,
versenyeken vettem részt. Néhány év
elteltével a magasabb eredmény elérése
érdekében, több tréninget kellett vállalnom, napi 2 edzésre jártam (egy edzés
2,5-3 óra hosszú), ez heti 10-12 alkalmat jelentett. Eddigre a szakosztály kiemelt fõállású sportolóvá, hosszú idõn
keresztül ez volt a munkahelyem, majd
behívtak katonának.
Ez törést jelentett a további sportpálya futásában?
Szerencsére nem. Ez a század a sportolókat fogta össze, voltak kosarasok,
evezõsök, birkózok, és ökölvívók. A bevonulás másnapján folytatnunk kellett a
munkát, a verseny felkészülés idõszakában nem lehetett kiesni az edzés ritmusából. Ennek köszönhetõen állandó
kimaradási engedélyünk volt, kevés idõt
kellet a laktanyában töltenünk. Ami különlegesnek mondható, ebben az idõszakban (amikor nem volt könnyû civilként nyugatra utazni) mi többször repültünk a nyugati világba versenyezni.
Már csak a kollektív büszkeség-tudat
miatt is, hadd kérdezzem meg: milyen
eredményekkel büszkélkedhet az ökölvívás terén, képviselõ úr?
Válogatott sportolóként többszörös
budapesti, illetve nemzetközi bajnoknak
mondhatom magam, nagy szívfájdalmam azonban, hogy a Dózsa egykori
bokszolójának, Csjeff Zoltánnak köszönhetõen az országos bajnokságokon
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mindig csak második helyen végezhettem - annak ellenére, hogy csapatversenyeken sikerült gyõzedelmeskednem
felette. De volt alkalmam Németországban is bunyózni az akkori világbajnok,
Rene Weller ellen három menetben. Ott
ugyan pontozással kikaptam, ám a késõbbiekben sikeresen szállhattam ringbe
a kubai világbajnokkal azon a Honvédkupán, melyen az akkori, meglehetõsen
kényesnek mondható politikai helyzetben is második lehettem. Végeredményben úgy szummázhatjunk, hogy
válogatott ökölvívóként, igen erõs
mezõnyben bokszoltam végig tíz évet.
És akkor ugye, hogyan is volt az a bizonyos „cherchez la famme”?
Persze megint csak a bokszhoz kanyarodhatok vissza, hiszen a feleségem
akkoriban még röplabdázott, tehát egyfajta sportházasság a miénk, így is ismerkedtünk meg annak idején. Az õ felbukkanásával, illetve a kapcsolatunk
késõbbi elõre haladtával aztán természetesen valódi, komoly célok kezdtek
elõttünk körvonalazódni. Így sajnálatos
módon egyre inkább elõtérbe került a
pénz, vagyis annak hiánya. Az ökölvívásnak köszönhetõ meglehetõsen jelentõs fizikai erõnlétem apropóján tehát,
(bár érettségim és szakmám a vendéglátáshoz kötött) személy-, és vagyonvédelemi szakképesítést szereztem, évekig
személyvédelemi feladatokat láttam el..
De ezek szerint a képviselõségen túl,
mára nem ebbõl él.
Nem. A rendszerváltást követõ helyi közmûvesítés után 1995-ben vásároltunk
ingatlant a feleségemmel itthon, Veres-

Veresi Krónika

Kert-Észkedés,

Életmód és sport

A jobb sarokban: Rácz Tivadar!

2008. november

avagy a kertrõl frissen fiatalosan

Ismét üdvözölhetem a Tisztelt Olvasót,
immár nyakig az õszben, amely évszak
talán a legszínpompásabb mindegyik
közül. Az elszínezõdõ lombok aranytól
a bíborig terjedõ színekben pompáznak, ami a rövidülõ nappali órák és a
csökkenõ hõmérséklet együttes eredménye. A tápanyagok visszaáramlása a fás
részekbe okozza a levélhullást. Az erdõkben a lehulló avar humusszá, idõvel
pedig a növények számára könnyen felvehetõ ásványi anyagokká alakul.
Mindez azt jelenti, hogy foglalkoznunk
kell az avarkérdéssel. A díszkertekben az

avart
igyekezzünk
minél hamarabb eltávolítani, ellenkezõ
esetben a gyepes felületek „megfulladnak”. Gyûjtsük össze
az avart és készítsünk
levélkomposztot, amit
késõbb visszajuttathatunk a fák alá, vagy
a virágoskertekben
hasznosíthatunk. A
komposzttároló térfogatának legalább 1
köbméternek kell lennie. Amennyiben a
tároló ennél kisebb,
akkor az összegyûjtött lomb csekély
mennyisége miatt a rothadási folyamat
nem indul be rendesen. A levélhulladékot 15-25 cm vastag rétegekben
tegyük a komposztálóedénybe (létezik
kész, fa és mûanyag kivitelû, de néhány
deszkából, magunk is összeácsolhatunk
egyet). A rétegek közé szórjunk ammónium-szulfátot vagy a kereskedelemben
szintén kapható komposzt-aktivátort.
Kisebb kertekben a kilyuggatott mûanyagzsákos módszer ajánlott, helytakarékossági szempontokból. Ilyenkor
a lomb közé keverjük az ammóniumszulfátot vagy komposzt-aktivátort,
majd locsoljuk be alaposan és kössük el
a száját, a gyorsabb lebomlás érdeké-

ben. Mintegy fél év elteltével talajtakarásra, ill. bedolgozásra egyaránt kiváló
talajjavítóként használható.
Jó tudni: az örökzöldek és néhány
lombhullató faj, így az akác (Robinia
pseudoacacia) és a dió (Juglans regia)
lombja sem alkalmas komposztálásra.
Valamint a nyár (Populus-ok) és a platán
(Platanus-ok) lombja lassabban bomlik
le, mint a bükk (Fagus-ok), vagy a tölgy
(Quercus-ok) levelei.
Viszlát, a következõ számban.
Horváth Balázs
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Kultúra

avagy Leonardo is amatõr volt...
Jó, persze nem egészen: inkább
csak annak tartotta magát, ahogyan városunk mûvészei is gondolkodnak - jelen esetben ugyan nem
DaVincirõl, hanem magukról, mûvészetükrõl. Beszélgetõpartnereim,
azaz Hajdu Koppány festõ, illetve
Horváth Balázs fotós ambíciói, lelkesedése, valamint kreatív eszmerendszere azonban - benyomásaim
alapján legalábbis - meglehetõsen
professzionális méreteket kezd ölteni, és talán ezért is találkoztunk.
Meg persze a legaktuálisabb, Váckisújfalun nyitott kiállításuk kapcsán...
De miért is pont Leonardo?
Horváth Balázs: Amúgy ez nem az egyesületünk neve...
Hajdu Koppány: Nem bizony - csupán
csak arra gondoltam, hogy minden
nagy mûvész valahol amatõrnek érzi
magát, és ez alól persze Leonardo
DaVinci sem volt kivétel.

Mert minden mûvész érzi, hogy mindig
van tovább - azaz folyamatosan fejlõdnie, alakulnia kell egy festõnek, szobrásznak, teszem azt fotósnak?
Horváth Balázs: Köszönöm a szót.
Természetesen van abban igazság, amit
mondasz, én mégis hiszem, hogy sok
„naiv”, illetve amatõr alkotó közösen
profivá tud érni. Ha kortól és nemtõl
függetlenül megtalálják a közös hangot, úgy gondolom, szinte ideje korán
képesek olyan rezgésszámon létezni,
ami együttesen megszünteti õket amatõrnek lenni.
Hajdu Koppány: Hadd csapok le a rezgésszámra, hiszen pontosan ez a lé-

nyeg! Úgy gondoljuk ugyanis, hogy egy
világméretû rezonancia részesei volnánk
mindahányan, akik ennek a városnak
polgárai vagyunk - akik ebben az országban, ezen a kontinensen, illetve világon élünk: egy hatalmas globális közösség tagjai, éppen ezért (jobban) kellene
figyelnünk egymásra.
Hogy ehhez alkalmazkodva én is nemzetközi lehessek: egyszerre juttatod
eszembe Müller Pétert és Marshall
McLuhant. Bár ez utóbbi a '60-as évek
kommunikációs moguljaként pont hogy
pejoratív vonatkozásban használta világméretû prognózisai során a Világfalu, azaz a Global Village kifejezést, miszerint bizonyos idõ elteltével a televízió
térhódítása okán, illetve a szerkezet által
biztosított virtuális közelségnek köszönhetõen mindnyájan egymás szomszéd jának érezhetjük majd magunkat, ám
közvetlen szomszédainkról ezzel szemben már mit sem fogunk tudni - ez persze be is jött neki. Müller Péter azonban
azt mondja, hogy élõlényekként mind annyian rá va gyunk hurkolva
egy nagy, kozmikus össztáncra,
melyet életnek ne vezünk. Ezek sze rint valami hasonlót vallotok ti is?
Hajdu Koppány:
Sõt, ha már McLuhan kapcsán jóslatokról szóltál, tovább megyek: mint
minden valamirevaló utópia esetében, vélem, esetünkben is maga a folyamat a legérdekesebb. Úgy érzem nálunk sem már
csupán a kész alkotásról, a mûrõl szólnak a dolgok, tehát - hogy plasztikus
legyek - nem a becsomagolt hídról,
hanem magáról az akcióról, azaz ahogyan, amikor, és amiért becsomagolod
azt a valamit. Mindemellett persze a tudatformálás folyamatát egyaránt motiváló erõnek érezzük és ezáltal célként
tûzzük ki azt magunk elé. Számunkra
ugyanis fontos, hogy ne mindössze átrohanjunk az erdõn, hanem igenis üljünk
le néha egy kõre körülnézni - rácsodálkozni arra, hol vagyunk éppen, illetve
merre is fussunk tovább.

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

18

Akkor most próbáljatok szólni a halandókhoz is...
Horváth Balázs: Értem, mire gondolsz,
de az egész valójában pofon egyszerû,
ráadásul te is ott voltál nyáron, mindenek kezdetén, a Nyitány címû kiállításunkon. Azóta, illetve annak is köszönhetõen úgy érezzük, itt, Veresegyházon
már megismert, mi több, elfogadott
minket a közönség. Ez pedig már csak
azért is remek érzés, mivel kezdetben
nem is igazán hittük, hogy be tudunk
kapcsolódni a város kulturális keringésébe - annyira sûrûk itt a programok,
hogy szinte már le is mondtunk a lokálpatrióta önérvényesítésrõl.
Ezek szerint vannak távolabbi terveitek is?
Hajdu Koppány: Ahogyan mondtam: a
város után most jöhet az ország, melyet
csigavonalban tervezünk elhagyni, majd
vár ránk Európa, a cél pedig már régóta
Bali, illetve a Magyar Indonéz Nagykövetség kiállítóterme. Világhódító utunk
második stációja Veresegyház után
tehát Gödöllõ, ahol is november 23-án,
a Sziget vendéglõben tartunk egy tárlattal egybekötött Márton napi utórezgést,
ahová természetesen minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
De persze, nem csak ti ketten...
Horváth Balázs: Így van, hiszen az önképzõkör egészen pontosan öt valódi
tagot számlál: rajtunk kívül tehát Gógucz Eleonórát, Bata Máriát, valamint
Tarcsi Dánielt... és persze nem szabad
elfeledkeznünk társulásunk hatodik,
valójában pszeudo-tagjáról, Klement
Zoltánról, aki a reméljük ezek után is
legfõbb szellemi táplálónk, és szakmai
segítõnk marad.

egyházon, és az újonnan épült családi
házba már beterveztük, és meg is valósítottuk a tervezett megélhetési lehetõséget, egy vendéglátó-ipari egységet, egy
drink-bárt. Ezt a késõbbiekben aztán egy
barátságos kis panzióval bõvítettünk,
melyben minden szobánk fürdõszobás,
illetve Internet hozzáféréssel ellátott.
Persze az üzletet illetõen mindig vannak
terveim, hiszen a vendéglátás régóta
örök szerelmemnek mondható: a közeljövõben a bár teraszát szeretném beépíteni. Ezzel a vendégeimnek nagyobb teret tudok biztosítani, nagyobb létszámú
összejöveteleknek, rendezvényeknek tudok házigazdája lenni. A jövõre nézve
különleges terveim vannak.
De a sok munka, elfoglaltság ellenére,
egy belsõ kényszer hatására ökölvívóedzõi szakképesítést is szereztem, s
nagy örömömre, mára már vannak ta-

Köszönjük
a támogatást!
Megköszönjük mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk
1 %-át a Veresegyház Kéz a Kézben
Óvoda „Kéz a Kézben” Alapítvány
javára utalták át.
A felajánlott összeget : 1.216.187,Ft-ot udvari, fából készült mászókák,
játékok, mozgásfejlesztõ tornaszerek,
valamint 35 csoport részére készségfejlesztõ eszközök vásárlására, fordítottuk.
Köszönettel:
„Kéz a Kézben”Alapítvány
vezetõsége.

Fabríczius Alapítvány
2007.-ben kapott SZJA
1%-nak elszámolásáról
A Mézesvölgyi iskola fõzõkonyhájának átalakítása során a zöldség- és
húselõkészítõ helység felszereléseinek megvásárlására fordította az
alapítvány a 2007 november kapott
1. 720.751 Ft személyi jövedelemadó 1%-át.
Támogatóinknak köszönjük
a segítséget.

Veresi Krónika

nítványaim is. A veresi Box klubban edzéseket indítottunk, ahol lassan kialakulnak a korosztály csoportjai. Mert ez
is szerelem…
És ahogyan a mondás tartja, aki ráérez
a tanulás igazi ízére, az nehezen tudja
abbahagyni, jelenleg is iskolapadban
ülök, tanulok, s talán tavaszra ez a számadás is sikerrel zárul. Errõl pontosabban
majd a késõbbiekben szeretnék beszámolni.
És persze nem szabad elfelejtenünk,
hogy a bokszoló-edzõ-bártulajdonos
ma már egyben képviselõ is...
Igen, jelenleg az elsõ ciklusom töltöm a
helyi Önkormányzatnál. Öt évvel ezelõtt

kezdtem foglalkozni a lokális politikával,
mikor a városban megalakult a Fidesz
Polgári Szövetség helyi szervezete. Sok
barátom már tagként mesélt a gyûlésekrõl. Megtetszett a hangulat, a cél,
ezért én is kértem a tagságba vételem.
A késõbbiekben aztán már a párt színeiben indultam a helyhatósági választásokon, így végül a 9. körzetben meg is
választottak. Hiszem tehát, hogy itt élõ,
tõsgyökeres veresiként szinte kötelességem részt venni a közéletben, a közfeladatok megvalósításában, illetve képviselni a lakosok érdekeit a Testületben.

Közélet

Mozgolódó mûvészek
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Anka Péter

Tájékoztatás
Az önkormányzati rendeletalkotás közszemlére tételérõl
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy Veresegyház Város
Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
9/2003 (V.21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 17.§ (7)
bekezdése szerint:
„Az állampolgárok szélesebb körét érintõ rendelet-tervezetet 30 napra
közszemlére kell tenni a Polgármesteri Hivatal titkárságán és a város
hivatalos honlapján.”
E rendelkezésben foglaltaknak, a lakossági vagy civil szervezetek rendelet-tervezetekhez történõ véleményezési illetve hozzászólási lehetõségének, az alábbi eljárási
rend alapján kívánunk eleget tenni.
Az elkészített rendelet-tervezetek - az SzMSz elõírásai szerinti feladatkörrel megbízott illetékes bizottságok véleményezése és javaslatai alapján - a Képviselõ-testület elé kerülnek elfogadásra. A Bizottságok és a Képviselõ-testület e tárgyban
összehívott és honlapon közzétett ülései nyilvánosak, ahol bármely szervezet vagy
személy a rendeletalkotással illetve a szabályozni kívánt területtel kapcsolatban,
érdemben hozzászólhat.
A hozzászólási lehetõség fennáll továbbá akkor is, amennyiben a Képviselõ-testület által elfogadott, de még hatályba nem lépett rendelet - legalább 30 napos ún. „kihirdetési” idõszaka alatt bárki a rendeletet vagy annak módosítását véleményezni kívánja.
Az e tárgykörben tett hozzászólásokat, véleményeket az Ügyrendi Bizottság Elnöke,
Szekszárdiné Bányai Katalin részére kérjük eljuttatni a szekszardikata@t-online.hu
mailcímre.
Az Ügyrendi Bizottság Elnöke a beérkezett valamennyi észrevételt a bizottság elé
terjeszti, aki a jogszabályokat érdemben befolyásoló javaslatokat megtárgyalja,
majd újra a Képviselõ-testület elé terjeszti, immár a jogszabály módosítására tett
javaslat formájában.
Jelen közzétételi eljárás az állampolgárokat szélesebb körben érintõ rendeletekre
vonatkozik, egyben kivételt képeznek az elfogadási határidõhöz kötött, törvényi
felhatalmazáson alapuló rendeletek, (pl. költségvetés, zárszámadás) valamint a
kötelezõ alkalmazhatósága miatt 30 napon belül megalkotandó és hatályba lépõ
helyi rendeletek.
Veresegyház, 2008. november 3.
Dr.Tahon Róbert
jegyzõ

Fabríczius Alapítvány Kuratóriuma
Anka Péter
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2008. október 28-án a megszokott módon ismét összeült Veresegyház Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Az alábbiakban az ülés alkalmával meghozott
döntések, illetve elfogadott határozatok kivonatát olvashatják.
130/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület a Meseliget Bölcsõde 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2.) A határozatot a bölcsõdevezetõnek
meg kell küldeni.
Határidõ: 2008. november 8.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

fejlesztési igazgatótól) 3.850.000,- Ft +
ÁFA keretösszegért.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerzõdés megkötésére
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

135/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
131/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület elfogadja a határozat
1. számú mellékletét képezõ belsõ ellenõrzési stratégiai tervet 2009–2012 évre, valamint a 2. számú melléklet szerinti belsõ
ellenõrzés 2009. évi éves tervét és kapacitás
tervét.
Határidõ: stratégiai terv: 2012. december 31.
kapacitásterv: 2009. december 31.
Felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ

1.) A képviselõ-testület egyetért a 248/1, a
248/2, a 249/1 és a 250 hrsz-ú ingatlanok összevonásával.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert az összevonási eljárás
megindítására, egyben felhívja a jegyzõt,
hogy a fenti összevonásból keletkezett
változást a vagyon-nyilvántartásban és
a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban
vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

132/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület a város esélyegyenlõségi tervét felülvizsgálta és jóváhagyta.
2.) A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt,
hogy az esélyegyenlõségi terv közzétételérõl gondoskodjon.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Kihirdetésért felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ

133/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület Rácz Krisztina „A két
virág és a súlyos küldetés” címû kötetének nyomdai költségeihez 200.000,Ft-tal hozzájárul.
2.) A képviselõ-testület felhívja a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésérõl
intézkedjen.
Határidõ: 2008. november 15.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

134/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület a Városfejlesztési-,
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság
javaslatát elfogadva megrendeli Veresegyház város közlekedési koncepciójának
elkészítését a Közlekedés Fõvárosi Tervezõiroda Kft-tõl, (Dobrocsi Tamás kutatás-

136/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület az önkormányzat
vagyonának értékesítése, hasznosítása
során alkalmazandó szabályokról szóló
13/2008 (IV.30.) rendelet 2.§ (1) a)
szerint - a mellékletben meghatározott
pályázati kiírás alapján - nyilvános
pályázattal kívánja értékesíteni a
031/12 hrsz-ú 1,0 ha nagyságú ingatlanát, nettó 60M Ft-os vételáron.
2.) A pályázat az ingatlan fele részére
(5.000 m2) vonatkozó vásárlási szándékkal is benyújtható, melynek vételára
nettó 30M Ft.
3.) Amennyiben a 2. pontban meghatározottak szerint csak az ingatlan felére vonatkozó vásárlási szándék érkezik, úgy a
képviselõ-testület a 031/12 hrsz-ú
ingatlan nem értékesített 5.000 m2-es
területét bérbeadással kívánja hasznosítani, 15 éves bérleti szerzõdéssel. A
szerzõdéskötés lehetõségét a pályázat
nyertesének biztosítja.
4.) A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat hirdetõtábláin, az önkormányzat internetes honlapján, valamint
az önkormányzat hivatalos lapjában
jelentesse meg.
5.) A képviselõ-testület a pályázati eljárás
nyertesét és a szerzõdéskötés biztosításának lehetõségét az elõkészítõ
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munkacsoport javaslatának figyelembevételével állapítja meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

137/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület az önkormányzat
vagyonának értékesítése, hasznosítása
során alkalmazandó szabályokról szóló
13/2008 (IV.30.) rendelet 2.§ (1) a) szerint - a mellékletben meghatározott
pályázati kiírás alapján - nyilvános pályázattal kívánja értékesíteni a 031/14
hrsz-ú 1,5 ha nagyságú ingatlanát,
nettó 86.400.000,-Ft-os vételáron.
2.) A pályázat az ingatlan kétharmadára
(10.000 m2) vonatkozó vásárlási szándékkal is benyújtható, melynek vételára
nettó 57.600.000Ft.
3.) Amennyiben a 2. pontban meghatározottak szerint csak az ingatlan kétharmadára vonatkozó vásárlási szándék érkezik, úgy a Képviselõ-testület a 031/14
hrsz-ú ingatlan nem értékesített 5.000
m2-es területét bérbeadással kívánja
hasznosítani, 15 éves bérleti szerzõdéssel. A szerzõdéskötés lehetõségét a
pályázat nyertesének biztosítja.
4.) A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat hirdetõtábláin, az önkormányzat internetes honlapján, valamint
az önkormányzat hivatalos lapjában
jelentesse meg.
5.) A képviselõ-testület a pályázati eljárás
nyertesét és a szerzõdéskötés biztosításának lehetõségét az elõkészítõ munkacsoport javaslatának figyelembevételével
állapítja meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

138/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület együttmûködési
megállapodást kíván kötni a Parking
Kft-vel (1071 Budapest, BajcsyZsilinszky út 32-34.). A megállapodás
tárgyát képezi a vasútállomás melletti
Pagoda Üzletház és a Baross utca által
közrezárt terület viacolor burkolattal
kialakításra kerülõ, 100-150 gépjármû
elhelyezésére alkalmas parkoló. A parkoló költségeinek fedezésére az önkormányzat a bekerülési költség 10%-át
biztosítja önrészként.

2008. november

ciók arcul köpését nem érzékelem
benne, akkor igenis érzem, jó felé haladunk, hiszen ezek a fiatalok végre a
saját nyelvük beszélik - remélem, sokan
megértik õket…
Anka Péter
Koltai Lajos filmjei:
Operatõrként (szerkesztõi TOP-10):
Angi Vera (1979)
Bizalom (1980)
Mephisto (1981)
Megáll az idõ (1982)
Redl ezredes (1985)
A gyönyör rabjai (1990)
A Napfény íze (1999)
Maléna (2000)
Csodálatos Júlia (2004)
Rokonok (2006)
Rendezõként
Sorstalanság (2005)
Este (2007)

Veresi Krónika

Kultúra

Közélet

Veresi Krónika

Mephisto (1981) - színes, magyar-német-osztrák játékfilm, 144 perc
Szereplõk: Klaus Maria Brandauer, Cserhalmi György, Bánsági Ildikó
Rendezte: Szabó István
Eredeti regény: Klaus Mann
Forgatókönyv: Dobai Péter és Szabó István
Operatõr: Koltai Lajos
Mûsoron: 2008. november 15., 22:35, m2
Tartalom:
A történet az 1920-as években játszódik. A hamburgi színház társulatának tehetséges színészében, Hendrik Höfgenben mérhetetlen
karriervágy ég. A hamburgi kabaré jelentéktelen színészei segítették
a kiugráshoz. Magas politikai támogatóra lel, és karrierje meredeken ível felfelé. Baloldalisága és mûvészi féltékenysége miatt Höfgen nézeteltérésekbe kerül
a színház ugyancsak tehetséges színészével, a nemzetiszocialista Miklasszal. Höfgen érvényesülése érdekében feleségül veszi a nagypolgári családból származó Barbara Brucknert. A
Berlini Állami Színházban kap szerzõdést, ahol végre eljátszhatja álmai szerepét, Mephistót.
Ezzel megkezdõdik feltartóztathatatlan karrierje, épp az idõ tájt, amikor a nemzetiszocialista párt hatalomra kerül. Már nincs szüksége a régi emberekre, emelkedése során megtagadja a múltját, sorra elárulja társait, és fokozatosan behódol a náci hatalomnak.

„Köszönj szépen!”
Sokszor hallhattuk már ezt kisgyermekes szülõktõl, mikor lurkóikat a
kezdeti illemre nevelik. Köszönni,
másokat üdvözölni sokféle módon
lehet és kell: például máshogy érkezéskor és távozáskor. A köszönés az
emberi érintkezés legmindennapibb formája, vigyáznunk kell tehát,
hogy megfelelõ idõben megfelelõ
módon köszönjünk - újonnan induló Illemtan rovatunk elsõdlegesen
ehhez nyújt megfelelõ segítséget a
mai, egyre kevésbé udvarias, és jól
nevelt világban.
A köszönés, azaz egymás üdvözlése
régi-régi szokás, talán a legelsõ illemszabály, amit az ember kitalált, és megannyi változata volt, van, sõt, feltételezhetõen lesz is még.
Egy afrikai törzsrõl feljegyezték, hogy
köszöntéskor, bemutatkozáskor a markukba köpnek az ottani emberek; a tibetiek meglengetik a kalapjukat, kinyújtják
nyelvüket, és bal kezüket a fülük mögé
teszik; a maorik, Új-Zéland õslakói köszönéskor az orrukat dörzsölik össze, a
japánok pedig köztudottan derékból
meghajolva üdvözlik egymást.
A köszönésnél az udvariasság általános
szabályai érvényesülnek: tehát a férfi köszön elõre a nõnek, a fiatalabb az idõ-

sebbnek, beosztott a vezetõnek, fiú a
leánynak. Természetesen ez alól vannak
kivételek. Ne várja például egy fiatal
lány, hogy idõsebb férfi ismerõse elõre
köszönjön neki. Helyesebb az is, ha a
fiatalabb vezetõ elõre köszön idõsebb
beosztottainak, a férfi vezetõ a nõi beosztottaknak - sõt, sajátos szabályok vonatkoznak arra az esetre is, ha a nõk
egymást köszöntik: elsõként a hajadon
üdvözli a férjezett nõt, a gyermektelen a
gyermekes anyát.
Másik kivétel, ha valaki helyiségbe lép
be és ott már néhányan tartózkodnak:
köszönjön elõre tekintet nélkül arra,
hogy odabent férfiak, vagy nõk, vagy
fiatalabb személyek tartózkodnak. Érthetõen köszönjön és nézzen félreérthetetlenül arra, akinek köszön, amikor 3-4
lépés távolságra megközelíti a másikat.
A köszönés formái:
- A napszaktól függõen elfogadott köszönés, „jó reggelt”, „jó napot”, „jó estét”, „jó éjszakát kívánok”. Ha igazán
udvarias akar lenni, mindig használja a
„kívánok” szót. A gyerekeket a „szervusz”, a „szia” szavakkal üdvözölheti.
Búcsúzásra a „viszontlátásra” szó a legmegfelelõbb.
- Ma már a gyerekek többsége tegezi
szüleit, nagyszüleit, szûkebb, tágabb,
családtagjait. Ebben az esetben szülei-

nek, nagyszüleinek természetesen köszönhetnek „sziával”, „szervusszal”. Velük szemben is legyen tisztelettudó, és
az alapvetõ szabályokra ügyeljen!
A köszönéshez hozzátartozhatnak még
kiegészítõ tevékenységek: a kézfogás, a
kézcsók, a kalapemelés. A kézfogás
alapvetõ szabályai: mindig az idõsebb
nyújt kezet a fiatalabbnak, a nõ a férfinak, a vezetõ a beosztottnak, az oktató
a tanulónak, a magasabb beosztású az
alacsonyabb beosztásúnak. A másik fél
abban az esetben se tolakodjon a kézfogással, ha az elõbb felsoroltak valamelyike elfelejti a kezét nyújtani. Ilyen
esetben elmarad a kézfogás. Ha a kézfogás elõtt ül illik felállni és úgy fogadni
a nyújtott kezet. Nem illik hosszasan
fogni a másik kezét, nem szokás szorongatni, ropogtatni, erõsen rázni a társ
kezét - Illemtan rovatunk olvasása azonban remélem, ezek után szokásukká
válik…

A „szervusz” köszönés a latin „servus humillimus domini” köszönésbõl
rövidült. Ez annyit jelent „legalázatosabb szolgája az úrnak”. Ebbõl a
latin üdvözlési formából lett az „alázatos szolgája”, illetve késõbb az
„alászolgálja” köszönési mód.
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Igen, addig az elsõ, és azóta is az
utolsó olyan magyar film az 1981es Mephisto, mely a legjobb külföldi film kategóriában Oscar-díjnak
örvendhet: az egyetlen. Az m2
most, november 15-én, szombaton
22:35-kor tûzi mûsorra Szabó István munkáját, melynek kapcsán a
film operatõrével, a rendezõ közismert kollegájával, alkotótársával,
jó barátjával, az egy ideje szintén a
direktori széket koptató Koltai
Lajossal beszélgettem közös szentélyük rejtekén…

Az tudatos, hogy éppen a Mephisto
„alatt” ül?
Ja, ezekre gondol? Ezek itt a falon a
filmjeink jelöléseit tanúsító, eredeti oklevelek. De higgye el, semmi szándékosság nem volt abban, hogy pont ide
ültem.
Ez ugye a második közös munkája volt
Szabó Istvánnal annak idején?
Valójában már a harmadik, bár a Bizalom és a Mephisto között forgatott Der
Grüne Vogel, azaz a Zöld Madár címû
filmünket nem láthatta a hazai közönség, hiszen Magyarországon nem mutatták be. Az volt egyébként az elsõ
külföldi munkánk Istvánnal, Német- és
Lengyelországban, illetve Ausztriában
forgattunk már a Mephistot is producerként fémjelzõ Mannfred Durnioknak
köszönhetõen, aki tulajdonképpen felfedezte a világnak Szabó Istvánt.
Akinek viszont ez volt az elsõ, mondjuk
úgy külsõ forrásból táplálkozó mozija,
ha jól tudom.
István a Mephisto elõtt valóban csak un.
szerzõi filmekkel foglalkozott, melyekben
az õ közel sem érdektelen személyisége,
gondolatisága, esetleges politikai állásfoglalása lakozott, míg a szóban forgó
alkotás Klaus Mann regényébõl készült,
Szabó csak a forgatókönyvet írta.

Klaus Maria Brandauer hogyan csöppent
a produkcióba?
Õ akkora már ünnepelt színpadi, illetve
feltörekvõ televíziós színész volt odakint,
sõt, ezt megelõzõen már Kovács András
Októberi Vasárnap címû filmjében is
szerepelt. Emlékszem, megengedte, hogy
egész nap próbafelvételeket készítsünk
róla a lakásában, miközben folyamatosan a szerepeit tartalmazó kazettákat
váltogatta a videóban. Aztán meglehetõsen jó barátság alakult ki köztünk a
késõbbiekben, ezért sok további filmet
csináltunk közösen, sõt, még az õ általa
rendezett két mozit is velem készítette
el, ami nagyon jól esett.
Mennyire voltak kielégítõek a forgatási
körülmények, illetve lehetõségek a '80-as
évek elején egy ilyen kaliberû alkotás
elkészítéséhez?
A Mephisto esetében szerencsére picit
jobbak, mint általában, picit több volt a
pénz, mint szokott. Szinte mindent itt
vettünk fel, ami nagy könnyebbséget
okozott, hiszen az ismerõs, saját körülményeink között dolgozhattunk, és volt
pénz arra, hogy megfizessük az embereket. Ráadásul a Postdamban forgatott
jelenetekhez tökéletesen idomul az itthon
is megtalálható építészeti formavilág,
mely Hitler hatalmának legnagyobb erejét rejtette magában. A Führer ugyanis
egyfolytában épületeket skiccelt, ha tehette, hiszen pontosan tudta, hogy mely
vonalakban rejtezik olyan erõ, amitõl
nem lehet szabadulni - a szintén általam
fényképezett Max címû film pont ezzel,
a festõ Adolffal foglalkozik. Szabó
Istvánt és engem pedig köztudottan arról
ismernek, mennyire hiszünk a kép erejében, tehát a megfelelõ fényekkel bevilágított kompozícióban.
Milyen érzés az, mikor az ember tudatába kerül annak, hogy Oscar-díjjal jutalmazzák a munkáját?
Nyilván nem árulok el nagy titkot azzal,
hogy valami egészen leírhatatlan. Én
ugyan éppen Németországban dolgoztam
egy tv-filmen a gála estéjén, amikor István
átvette a szobrot Brandauer oldalán. Emlékszem, rögzítettük egy kamerával, ahogyan nézem õket a tv-ben - késõbb ezt az
anyagot vetítette le itthon a Magyar Televízió, rólam pedig Szabó készíttetett egy
képet, kezemben az aranyemberkével.
Vajon miért nem sikerült megismételni
ezt a sikert?
Természetesen azóta mindketten, külön-külön és együtt is kerültünk már
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újra az Oscar közelébe, elég csak a
Napfény Ízére gondolni, amirõl még
bizonyos amerikai körökben is mindenki
azt hitte, elviszi a szobrot. Meg volt a
kellõ ismertsége, egyértelmû volt a belefektetett igényesség, éppen csak a forgalmazó nem nyúlt alá kellõképpen,
amikor a legnagyobb szükség lett volna
rá. A Maléna kapcsán én magam is
ugyanígy jártam, ráadásul abban az
évben a legjobb külföldi film címét is
elnyerõ Tigris és Sárkány operatõre vitte
el a díjat elõlem, pedig a filmet szinte
teljes egészében zöld háttér elõtt forgatták, míg én ugye kizárólag emberekkel dolgozom, ezen a világon. De hát
szakmai teljesítmény ide, hathatós marketing oda, és ha egy pillanatra visszagondolunk a Mephistora, azt is tudnunk
kell, hogy közel sem mindegy, mikor kell
egy film igazán. Erre 1981-ben pont
szükség volt, hiszen mind lelkileg, mind
politikailag érdekes volt a történet,
sokan megszerették, máskor viszont elképzelhetõ, hogy még a jelölésig sem
jutott volna el.
Manapság mennyire vagyunk benne mi,
magyarok az amerikai filmes-köztudatban? Lát arra sanszot egyáltalán, hogy
lesz még magyar Oscar a celluloid történelemben?
Persze, mind reméljük, hogy újra megtörténik, hiszen készülnek szép, és igényes magyar filmek, vannak tehetséges
fiataljaink, illetve azért mi, öregek is
maradnánk még egy darabig - próbálkozunk. Igaz, fontos, hogy a magyar filmesekrõl, illetve a magyar filmekrõl
kialakult nézetek nem igazán fedik egymást a tengerentúlon, de az sem elhanyagolható persze, hogy sok kinti
szakmabelinek még arról sincsen fogalma, hogy adott esetben az õt is foglalkoztató stúdiót magyar alapította.
Ettõl függetlenül nyilván van egy pár
alkotó, akire jobban figyelnek, ami
nagyon is helyénvaló, hiszen valóban
sok, igazán kiemelkedõ fiatal tevékenykedik a hazai piacon, akik közül Pálfi
György, Mundruczó Kornél, és Fliegauf
Benedek csak három név.
Végezetül tehát mit gondol, jó kezekben van az új magyar mozi, mûvész úr?
Tudja, ha én a vásznon azt látom, hogy
egy fiatal titán úgy halad az útján, hogy
arról sem jobbról, sem balról nem lehet
letéríteni, és mindezen kitartás úgy
összpontosul a szemem elõtt, hogy
semmiféle tagadást, a patinás konven-

Veresi Krónika

2.) Amennyiben a bekerülési költség a 100
MFt-ot meghaladja, úgy a Parking Kftvel kötött együttmûködési megállapodást jóváhagyásra újra a képviselõ-testület elé kell vinni.
3.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.

2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert az elõszerzõdések fenti
részletfizetési feltételekkel történõ
megkötésére és aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

142/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ

Felelõs: Pásztor Béla
Határidõ: a kihirdetés után azonnal

141/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

143/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület egyetért az érintett
Kútfõ utcai lakosok számára megadható alábbi részletfizetési feltételekkel:
– az elõszerzõdés megkötésekor
1.500.000,-Ft minimális vételárrészlet,
– az elõszerzõdés megkötését követõ
24 hónapban kamatmentes részletfizetési lehetõség,
– amennyiben a részletfizetési kérelem meghaladja a 24 hónapot, a
további részletekre a mindenkori
jegybanki alapkamatot számítjuk
fel,
– a teljes vételárat maximum 48 hónap alatt ki kell fizetni.
Fenti elõvásárlási lehetõség és részletfizetési kedvezmény kizárólag a Kútfõ
utca 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. és 18.
szám alatti lakosokat érinti.

1.) A képviselõ-testület hozzájárul 750 MFt
rövidlejáratú, állami támogatást megelõlegezõ hitel felvételéhez, valamint
171 MFt európai uniós pályázati önerõ
céljára történõ hosszúlejáratú hitel felvételéhez.
2.) A rövidlejáratú hitelek felhasználásának módját az alábbiakban határozza
meg:
– 474 MFt a Csonkási óvoda felépítéséhez
– 276 MFt belterületi utak építéséhez
3.) A hosszúlejáratú hitel felhasználását az
alábbiakban határozza meg:
– 53 MFt a Csonkási óvodaépítés önereje
– 118 MFt belterületi utak építésének
önereje
4.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a hitelszerzõdéshez szük-

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

140/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

144/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület elfogadja a jelen
határozat mellékletét képezõ ingatlan
adásvételi elõszerzõdés felbontásáról
szóló megállapodást azzal, hogy a vevõ
részére az önkormányzat visszafizeti az
ingatlan vételárát - 25 MFt -, valamint a
megállapodásban szereplõ kamatösszeget - 22 MFt -, és az ingatlanon végzett
beruházás ellenértékét - 3 MFt- összeget. Fentieken túl eladó megfizeti a
peres eljárás megindításával kapcsolatos 1 MFt-os ügyvédi munkadíjat.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a határozat mellékletét
képezõ szerzõdés aláírásával.

A képviselõ-testület a házi gyermekorvosi
körzetekrõl szóló tájékoztatót elfogadja.

séges intézkedések megtételére, és a
szerzõdések aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

1.) A 2008-.2009.-es fûtési szezonra a termálhõ energia ára azon fogyasztóknál
ahol az önkormányzat építette ki a
PRIMER szolgáltatói KÖRT 1-100m3/h
közötti gázlekötés esetén 2,2439Ft/MJ.
100m3/h-tól nagyobb gázlekötés
esetén 2,0458 Ft/MJ. Ez a jelenlegi
hatósági gázár 70%-a.
2.) A 2008.-2009.-es fûtési szezonra a termálhõ energia ára azon fogyasztóknál
ahol a fogyasztó építette ki a PRIMER
szolgáltatási KÖRT 1-100m3/h közötti
gázlekötés esetén 1,9234 Ft/MJ.
100m3/h-tól nagyobb gázlekötés esetén 1,7536 Ft/MJ. Ez a jelenlegi hatósági gázár 60%-a.
3.) Abban az esetben ha a fogyasztó építi
ki a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges PRIMER KÖRT, akkor 5éven keresztül 10% kedvezményt kap az érvényes hõárból (ez a 2008.-2009.-es
fûtési szezonban a hatósági gázár
60%-a)
4.) Ha a fogyasztó kiépítette a PRIMER
KÖRT, akkor a szolgáltatási szerzõdés
megkötésének feltétele, hogy a PRIMER
KÖR tulajdonjogát a fogyasztó az
önkormányzatra ruházza.

139/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

Kultúra

Minõségi TV: Az egyetlen!!!

2008. november

1.) A képviselõ-testület az AUTOMAX
Flottakezelõ Kft-vel kötött ingatlan
adásvételi szerzõdés 3.) pontjának második mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
„A Vevõ a vételárat 2009. április 30-ig
köteles az Eladónak átutalással megfizetni az OTP Bank Nyrt. Gödöllõi
Fiókjánál vezetett számlájára”.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerzõdés módosítás
aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

145/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány kuratórium elnökének
beszámolóját elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

146/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület 2008. november
1-tõl 5 éves idõtartamra megbízza
Kelemenné Boross Zsuzsát a Váci
Mihály Mûvelõdési Ház, valamint a
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs
Központ igazgatói feladatainak ellátásával
2.) A képviselõ-testület Boross Zsuzsa illetményét az alábbiak szerint állapítja
meg:
garantált illetmény:
190.500,- Ft
(szakmai szorzóval)
vezetõi pótlék:
40.000,- Ft
(pótlék alap 200%-a)
Összesen:
230.500,- Ft
3.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a kinevezési okmányt készíttesse el, és azt írja alá.
4.) A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt,
hogy az intézményvezetõ közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos iratokat készíttesse el, és azt a Pest Megyei
MÁK-hoz illetményszámfejtés végett,
küldje el.
Határidõ: 2008. november 5.
Felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ
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Veresegyház Város Önkormányzat pályázati felhívása a Veresegyház külterület
031/12 hrsz-ú ingatlan értékesítésére az alábbiak szerint
1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
2112 Veresegyház, Fõ út 106.
Tel: 06/28-588-600 Fax: 06/28-588-646
2. A pályázati eljárás célja:
Mezõgazdasági farmgazdaság céljára történõ értékesítés
3. Az ingatlan megjelölése, értéke:
A pályázatokat az alábbiak szerint lehet benyújtani: Veresegyház külterület, földhivatali besorolás szerint 1,0 ha kivett
telephely összterületbõl.
A teljes terület értékesítésére vonatkozó pályázat, melynek
vételára: nettó 60.000.000 Ft, vagy az ingatlan fele részére
(5.000 m2) vonatkozó vásárlási szándék is benyújtható, így a
terület vételára nettó 30.000.000,-Ft.
Helyrajzi szám:
031/12
Tulajdoni hányad:
1/1 Veresegyház Város Önkormányzata
Ingatlant terhelõ jog: tehermentes
Közmûvek:
víz-szennyvíz, csatorna, földgáz, elektromos energia vételezése illetve csatlakozása a ingatlan Patak utca felöli
oldalán biztosított.
4. Pályázati feltételek:
A terület HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) Má-f jelû általános
mezõgazdasági övezet 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 031/12 hrsz. alatti ingatlanra” megjelöléssel 3 példányban kell benyújtani:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala,
2112 Veresegyház Fõ út 106. címre,
2008. november 28-án 9.00 óráig.
A pályázatok bontásának ideje: 2008. november 28. 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
információ szolgáltatás helye, ideje:
2112 Veresegyház, Fõ út 106. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi
Iroda, 2008.november 03. 10.00 óra.
10. A pályázó adatainak megjelölése:
személyes és/vagy céges adatok megjelölése

Veresegyház Város Önkormányzat pályázati felhívása a Veresegyház külterület
031/14 hrsz-ú ingatlan értékesítésére az alábbiak szerint
1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
2112 Veresegyház, Fõ út 106.
Tel: 06/28-588-600 Fax: 06/28-588-646
2. A pályázati eljárás célja:
Mezõgazdasági farmgazdaság céljára történõ értékesítés
3. Az ingatlan megjelölése, értéke:
A pályázatokat az alábbiak szerint lehet benyújtani: Veresegyház külterület, földhivatali besorolás szerint 1,5 ha kivett
telephely összterületbõl.
A teljes terület értékesítésére vonatkozó pályázat, melynek
vételára: nettó 86.400.000 Ft, vagy az ingatlan kétharmad
részére (10.000 m2) vonatkozó vásárlási szándék is benyújtható, így a terület vételára nettó 57.600.000,-Ft.
Helyrajzi szám:
031/14
Tulajdoni hányad:
1/1 Veresegyház Város Önkormányzata
Ingatlant terhelõ jog: tehermentes
Közmûvek:
víz-szennyvíz, csatorna, földgáz, elektromos energia vételezése illetve csatlakozása a ingatlan Patak utca felöli oldalán biztosított.
4. Pályázati feltételek:
A terület HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) Má-f jelû általános
mezõgazdasági övezet 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 031/14 hrsz. alatti ingatlanra” megjelöléssel 3 példányban kell benyújtani :
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala,
2112 Veresegyház Fõ út 106. címre,
2008. november 28-án 9.00 óráig.
A pályázatok bontásának ideje: 2008. november 28. 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
információ szolgáltatás helye, ideje:
2112 Veresegyház, Fõ út 106. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi
Iroda, 2008.november 03. 10.00 óra.
10. A pályázó adatainak megjelölése:
személyes és/vagy céges adatok megjelölése

Veresi Krónika

Nem tanulhatsz születni…
Kevés olyan magyar kortársgondolkodót és tanítót tudnék hirtelen
elõcitálni, akinek nevét 25 év fölött
minden harmadik ember szinte bizonyosan legalább egyszer hallotta
már, ám Popper Péter minden bizonnyal ezen kategóriát erõsíti.
Egyetemi tanárról, pszichológusról,
íróról beszélnek, ha Õ a téma, és
szinte bármi legyen a téma, diákok
százai lepik el az elõadó lépcsõit is,
ha Õ beszél. Hiszen mindig mond is
valamit, ahogyan az alábbiakban is
teszi majd rajtam keresztül: a Tanár
Úrral 75., ez év november 19-én betöltendõ születésnapja kapcsán a
születésrõl, valamint gyermekcipõben járó újság szerkesztõje lévén a
tanulásról beszélgettem.
Ahogyan Popper Péter mondja, tanulni
mindössze azért tanulunk, hogy megnõjön az informáltságunk, és ne beszéljünk folyamatosan sületlenségeket - a
bevitt ismeretanyagtól ugyanis nem leszünk okosabbak. Azonban minél több
tudással rendelkezünk, annál biztosabb
módon közelíthetünk a kreativitás felé,
azaz a heurisztikus gondolkodás irányába, mely állapotot akár a pillanat megvilágosodásának is nevezhetjük.
Persze a kreativitás, mint olyan, nem egy
ennyire egyszerû fogalom, illetve állapot, hiszen ennek is megannyi alkotóeleme van, azaz lehet. Fontos mindjárt a
flexibilitás, azaz a gondolati szempontváltás, tehát ugyanazon probléma több,
különbözõ oldalról való megközelítése,
illetve maga a problémára való érzékenység. Mindemellett szintén nem elhanyagolható tényezõ a gondolkodás

fluenciája, azaz egyfajta folyékonysága,
miszerint mégis mennyire ötletgazdag
valaki, tehát adott probléma áthidalására bizonyos idõ alatt hány darab alternatív megoldási lehetõséget képes felsorolni, találni. Végül, de persze közel
sem utolsó sorban pedig talán mégis az
originalitás a legfontosabb, tehát a tanult elemek tallózása utáni gyermeki
rácsodálkozás egy adott jelenségre (lásd
Newtont, aki egyszer csak elgondolkodott azon, miért is esnek az almák évezredek óta lefelé). Az ilyen kreatív elme
tehát nem tartja magától értetõdõnek
azon jelenségeket, melyeket mások igen.
Persze azon tényezõ sem elhanyagolható ebben a kérdésben, miszerint nagyon
is fontos, hogy adott kor társadalma
éppen mennyire nyitott valami új eszme,
illetve felfedezés befogadására, valamint mennyire konvencionális, avagy
haladó gondolkodású, és tájékozott.
Apropó: annak idején még egy Svájcban
praktizáló társadalomtudós, bizonyos
Sorelle "álmodta meg" például azt, hogy
a XX. század embere komolyan hasonlítani fog a primitív kultúrákban élõkre
annyiban, hogy használja a világot, de
nem érti. Ahogyan mi is egyre többet
használunk a körülöttünk lévõ területek
vívmányai közül, azonban egyre kevésbé tudjuk követni ezek természetét.
Például ha évezredekkel ezelõtt 100 antik görögöt áttelepítettek volna egy kisebb szigetre, azok kultúrájuknak közel
80%-át tudták volna reprodukálni új
környezetükben, ma meg elég, ha lerohad alattunk az autó - már kész is a
baj. S ha valamit nem értünk, értelemszerûen elönt bennünket egy bizonyos
szorongás, mely legyõzésére különbözõ

mítoszokat gyártunk, melyek megléte
ugyan magyarázatot nem ad a különféle jelenségekre, ám biztosít számunkra egy megértési illúziót - és akkor Sorelle megint csak tapsolhat sírjában. Azt
is megmondta ugyanis korában, hogy a
világ elõbb-utóbb ilyen-olyan szorongáscsökkentõ mítoszokat gyárt majd,
melyekbõl késõbb politika lesz, és elég
ha csak visszagondolunk a XX. századra: a szovjet ember mintaképére, az amerikai létforma modelljére, az élettér
problémájára, illetve különféle politikai
hatalmak, valamint vezetõk istenítésére.
Bizony, míg annak idején - például - a
Zichy grófok azon kiváltságuknak örvendhettek, hogy arisztokratának születtek, ma már inkább az okoz örömet az
embernek, ha valaminek nem születik.
Boldog, ha nem születik cigánynak, örül,
ha nem tartozik a zsidók közé, fölényben érzi magát, ha nem homoszexuális,
és egyértelmû biztonság önti el, ha nem
született például szellemi fogyatékosnak, illetve mozgáskorlátozottnak.
Mi meg egészen egyszerûen örülhetünk
annak, hogy Popper Péter annak született, ami, és persze reméljük, hogy még
hosszú éveken keresztül köszönthetjük
õt és gondolatiságát ezen a bizonyos
november 19-én!
Anka Péter

Veresegyház, 2008. november 3.
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Közélet

Veresi Krónika

Pásztor Béla
polgármester
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Meghívást kaptunk Tordaszentlászlóra a
tizenkilencedik kórustalálkozóra (jún.
27-29).
1456-os Nándorfehérvári gyõzelem
után Tordaszentlászló, Hunyadi János
sógora, dengelei Pongrácz János vajda
birtokába került. A románkori templomot 1888-ban a helybéli reformátusok
újjáépítik. De Szent László nevét tiszteletben tartva maradt a templom neve.
Ekkor alakult a dalkör is, idén 120 éves
évfordulóját ünnepelte. Guttman Mihály tanár úr, a Romániai Dalszövetség
tiszteletbeli elnöke köszöntötte 16 kórus és dalkör résztvevõjét. Beszédébõl
idézek: „Mindent nem tehetünk és azt
amit teszünk, meggyõzõdéssel, hittel
cselekedjük, mert amíg dalunk van,
addig nemzetünk él és élni fog egy
csöpp Erdélyi országban. Hiszen egy
nemzet csak akkor lehet sikeres, ha van
mit örökölni és hagyatékával nem bánik
pazarlóan, hanem állandóan gyarapítja
azt.” Az ember pedig - a magyar embert
is - a közösségért végzett munka teszi
igazán emberré. Kórusunk öt mûvet
adott elõ Vadász Ágnes karnagy vezényletével.
• A. Bruckner: Lokus Iste
• Vavrinyecz Béla: Boldogasszony mise

• Szokolay Sándor: Miatyánk opus.
152
• Feliks Nowoweijszki: Pace Domine
opus. 35
• Kodály Zoltán: Szép könyörgés (Balassi Bálint)
Szállásunk a helyi kórus tagjainál volt.
Köszönjük fáradozásukat és vendégszeretetüket. Június 29-én Kolozsvárott
szerepeltünk az újonnan épült, Makovecz Imre által tervezet Református
templomban. Megtekintettük Kolozsvár
nevezettségeit, Szent Mihály templom,
déli kapuja elõtt Fadrusz János alkotását, Mátyás király lovas szobra, amely
1901-es évi Párizsi világkiállításon szobrászati nagydíjat nyert. Ferencz rendi
templom, Farkas utcai Református
templom. Utunk következõ szálláshelye
Szentegyháza, másnap Tordai hasadék
és Toroczkó megtekintése.
• Tusnád-fürdõ - Szent Anna tó Mohos láp.
Csíkszereda kegyhelyen elénekeltük Boldogasszony Anyánk kezdetû elsõ magyar himnuszunkat és kértük a Szûzanya oltalmát utunk során.
Gyimesbükk Magyarország országhatára volt, és itt van a Rákóczi vár is.
Nyerges tetõ 868 m magasan áll.

1849 augusztus 9-én Tuzsán János honvéd õrnagy maroknyi serege védte a
tetõt a cári túlerõvel szemben. Hõsies
helytállásukért 1897-ben emlékmûvet
állítottak.
Megható szemben a fejfás temetõ. Veresegyháziak is állítottak ki fejfát 2006-ban.
Kányádi Sándor idézet:
"Nem tud róluk a nagyvilág,
Hõstettükrõl nem beszélnek
Hírük nem õrzi legenda
Dicsõ harci éneket."
Utunk további programja:
• Korond Parajdi sóbánya - Szováta
Medve tó
A sok kilométer után szerencsésen megérkeztünk szeretteinkhez, kirándulásunk
tanulságos és tartalmas volt.
Köszönetet mondunk támogatóinknak,
akik hozzásegítettek az út megvalósításához.
A Cantemus kórus szeretettel várja mindazok jelentkezését, akik szeretnének
közösségünkhöz tartozni.

„Aki énekel, kétszeresen imádkozik”
(Szent Ágoston)

Könyvajánló a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár új és régi könyveiből
2112 Veresegyház, Fő út 53.
Felnőtt részleg Tel./Fax.: (28) 385 - 231
Gyermekrészleg: (28) 386 - 093
e-mail : kolcseyfvk@vk-veresegyhaz.bibl.hu
Jane Austen naplója / Syrie James
Mi volt a titka Jane Austennek, (Büszkeség és balitélet, Charlotte, Emma, Értelem és érzelem, A klastrom titka, Lady Susan,
A mansfeldi kastély, Meggyőző érvek írójának, hogyan tudhatott egy vénkisasszony írni a szerelemről oly érzékletesen, ha
nem volt tapasztalata? Talán megismerhetjük a választ ebből a könyvből… Egyik bátyja padlásán a közelmúltban tetőfedő
munkások fedezték fel a ládát, amelyben az Jane Austen kéziratai lapultak.
Debbie Macomber könyvei: az Álomszövőktől - az Áfonya térig élvezetes, nők számára kellemes kikapcsolódást nyújtó
könyvek.
Idejében szólunk…
Adventtől karácsonyig: Tanácsok, ötletek az ünnepi előkészületekhez
Holló barkácskönyvek: Csillagok és karácsonyi díszek gyöngyből, Karácsonyi díszek dekorációs szalagokkal.
Gyertyadíszítés, Koszorúk, Varázslatos díszek természetes anyagokból
Ajándékkészítés: Szalvétatechnika karácsonyi mintákkal
Kreatív ötlettár: több mint 35 megvarrható tárgy (Praktika könyvek)
Sok szeretettel: Ötletek és tanácsok ajándékcsomagoláshoz
Karácsonyi lakás- és kerti díszek a Színes ötlettár füzeteiből
Karácsonyi sütemények
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A hatodik elem a figyelem
A világ ugyan sosem volt egyszerû
hely, a bûnözõk viszont rendre csak
tovább nehezítik a becsületes
állampolgárok életét. Éppen ezért
az alábbiakban is sajnálatos jelenségekrõl kell megemlékeznünk:
Veresegyház Város Rendõrkapitányságának felhívása következik.
Mégpedig elsõsorban az idõsekhez,
illetve hozzátartozóikhoz, és környezetükhöz kíván most szólni az illetékes hatóság, hiszen ezen 60 plusszos korosztály az, amelyik neveltetésének, illetve
meglett korából adódó tompult érzékeinek, és jóhiszemûségének köszönhetõen felettébb kiszolgáltatottá válik a
mindennapok során - az õket célzó bûncselekmények persze fõleg a kapzsiságra alapulnak.
Az ilyen, fõleg idõsekre specializált
bûnözõk elsõdlegesen azt figyelik meg,
vannak-e a kiszemelt áldozatnak gyermekei, hozzátartozói. Az egyik legõsibb
trükk az, mikor is egy, a néni fiának címzett bankjegyet lobogtatva jelennek
meg az elkövetõk, mondván, õk tartoznak tízezer forinttal, de sajnos csak ez a
húszezres van náluk. Ekkor az áldozat
mit sem sejtve behívja õket a házba míg
felváltja a pénzt, õk pedig kifigyelik,
honnan is került elõ az összeg - de
akkor is találnak módot arra, hogy bejussanak az ingatlanra, ha éppen nem
invitálnák õket: pohár vízért, vagy éppen
leszakadt kipufogót fixálandó drót-

darabért jelentkeznek, és így tovább.
Nemrégiben éppen rendõrnyomozónak
adta ki magát két gonosztevõ, akik
azzal a mesével csaltak tõrbe valakit,
hogy betörõket keresnek, és kíváncsiak,
vajon nem tûnt-e el bármi is a házból,
míg az illetõ odakinn kertészkedett. Az
áldozat aztán - a késõbbi elkövetõk
jelenlétében - konstatálta, hogy minden
maradéktalanul a helyén, azoknak pedig még arra is volt idejük, hogy ottlétük alatt megszerezzék azt a kulcsot,
mellyel nem sokkal késõbb visszajuthattak a lakásba. A kárvallott délutáni
kalandjáról az esti órákban számolt be
lányának, de mire újra ellenõrizhették
volna az értékek meglétét, már nem volt
mit megnézni...
Emellett persze azok a fiatalabbak sem
érezhetik értékeiket biztonságban, akik
meglehetõsen felelõtlenül hagyják azokat autóik hátsó-, illetve anyósülésén,
azaz jól látható helyen. Sokan persze
azt gondolnák, a gépkocsik fényes nappal való feltörése inkább a fõvárosi viszonyokat jellemzi, azonban kénytelenek vagyunk közölni: tévednek. Budapest bizonyos részeirõl ugyanis pont a
gombamód gyarapodó térfigyelõ kameráknak köszönhetõen egyszerûen kiszorultak ezek az un. utazó bûnözõk, kik
mindig nyitott szemmel járnak, persze
lakóhelyüktõl igen messze - és ha figyelnek, bizony találnak is, az általuk végzett törvényellenes beavatkozás pedig
mindössze másodpercekig tart: betörik
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az ablakot, és már viszik is a „szajrét”.
Éppen ezért fontos, hogy még csak értéket sejtetõ tárgyat se hagyjanak a
gépkocsikban, hiszen sokszor sokkal nagyobb a bezúzott üvegek apropóján felmerülõ kár, mint az eltûnt tárgy értéke.
És persze ha már itt tartunk, a jó láthatón túl vigyázzanak a láthatatlanra is:
elõszeretettel lopkodják ugyanis az
egyre inkább teret hódító Wi-Fit, azaz
dézsmálják meg arra méltatlan felhasználók a vezeték nélküli Internet-eléréseket. Például éppen a minap kaptak rajta
valakit a városban, hogy egy bizonyos
ház elé parkolva több, mint 200 ezer
forintos adatforgalmat generált, de a
rendõrök láttak már olyat is, hogy valaki 5 teljes napig élõsködött egy átlagháztartás Wi-Fijén, ugyanis az érintettek
nem korlátozták eléggé az Internet hatósugarát.
A fentebb felsorolt szörnyûségek tekintetében tehát mindenki figyelmébe
melegen ajánljuk a Járõrszolgálat elérhetõségét, a 20-989-26-07-es telefonszámot, melyet adott esetben lehetõség szerint mielõbb, sõt, azonnal(!)
tárcsázzanak! És persze akármilyen szomorúan is hangzik:
a mindennapok során legyenek egészséges bizalmatlansággal a világ iránt…

Anka Péter

Megalapoztuk
az új óvodát
Ez hónappal ezelõtt adtuk át a
munkaterületet az építési vállalkozónak, hogy az Európai Unió támogatásával megvalósítsuk a
csonkási óvodát. A Veresegyházi
gyermekek részére egy új magas
színvonalú intézményt kívánunk
építeni, mely az új iskolai óvodai
évben már fogadja kis bentlakóit.
Mint a képek mutatják az alapozási munkák elkészültek, az óvoda
épülete jövõ héten kiemelkedik a
földbõl.
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Hová lesznek az uniós milliárdok?
Bosszankodott már a közmondásosan
rossz minõségû magyar utak miatt vezetés közben? 60-as, sõt 30-as tábla az
út szélén, jókora kátyúk az út közepén.
„Persze egyszerûbb a 60-as táblát kitenni,
mint az utat felújítani!” - állapíthatjuk
meg bosszúsan, hozzátéve: „Hol vagyunk
mi Európától?!”. Aztán a döcögõs,
kátyús útszakaszt egyszer csak sima aszfalt váltja fel. Nocsak! Az autó simán
gurul. Mintha a táj is megváltozott
volna körülöttünk: az útszéli fák is rendezettebbnek tûnnek. Egy járdasziget
figyelmeztet arra, hogy lakott terület
következik, ildomos sebességet csökkenteni. Inkább a környezet rendezettsége, mint a KRESZ-táblák szigora szorít
bennünket a szabálykövetésre. Kerekebb lett a világ. Na, igen! Ez Európa!
Az uniós támogatásból végzett térségi
útfelújítások hasznát a baleseti statisztikák javulásában, gazdasági fellendülésben, települések jobb elérhetõségében,
az életminõség javulásában is mérhetjük. Az utak, hidak, iskolák, óvodák
ráadásul mindenkinek épülnek. Nem
pártokról, politikáról, hanem rólunk,
mindannyiunkról szólnak. A Megyeri
híd, egy körforgalmasított útkeresztezõdés, egy új óvoda vagy iskola átadása
mind egy egy újabb lépés egy élhetõbb
Magyarország felé.

UTAK
A rendszerváltás óta hivatalban lévõ
kormányok mindegyike fontosnak tartotta a biztonságos és gyors közlekedés
feltételeinek megteremtését, ezért fejlesztési programjaikban rendre szerepelt az autópályák hosszának növelése.
A drága autópályaépítések ugyanakkor
rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától, melynek
állapota évtizedek óta romlik, a kátyúk,

úthibák miatt életveszélyes útszakaszok
hossza pedig rohamléptekben nõ. Ezen
a tragikus helyzeten is változtathatnak
az uniós támogatások.
Az utóbbi évek legjelentõsebb infrastrukturális beruházása a közép-magyarországi régióban kétségtelenül az
M0-as elkerülõ út újabb 26,5 kilométeres szakaszának közelmúltbeli átadása volt. Ezzel jelentõsen javult a körgyûrû mentén elhelyezkedõ települések
megközelíthetõsége és az autózás biztonsága. A fejlesztési terv azonban különösen fontosnak tartja a több számjegyû, alsórendû utak és azok csomópontjainak felújítását, átépítését, a kistelepülések megközelíthetõségének, az ott
élõk életminõségének javítása érdekében. A közép-magyarországi régióban
hat ilyen útszakasz felújítása kezdõdhet
meg hamarosan az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében, európai uniós
támogatással. A nagy forgalmú és ma
még balesetveszélyes monori csomópont körforgalmasítása mellett hamarosan megkezdõdhet Budakalász és
Pilisvörösvár térségében a 1108-as és a
11108-as jelû utak egy-egy szakaszának
a felújítása, 174,9 millió forintos, nagyobbrészt európai uniós támogatással.
Felújítjuk a 3105-ös, a 3107-es, a 3111es és a 3112-es utak egy-egy szakaszát
is Monor, Sülysáp, Péteri, Zsámbok és
Tóalmás térségében, összesen 14,6 kilométer hosszan, 729,9 millió forintos,
EU-támogatással. Alsónémedi, Dunavarsány és Majosháza térségében - szintén uniós forrásból, mintegy 590 millió
forintos beruházás eredményeként - hamarosan megújul a 4602-es, az 51108as és az 52101-es utak egy-egy szakasza, Nagykõrösnél pedig a 4601-es
számú út egy szakasza kap új burkolatot. A Tápiószele-Újszilvás-Abony összekötõ út építése és felújítása is az idén
kezdõdik, és 2009 végére fejezõdik be,
amelynek köszönhetõen a 17 km-es több mint 1,2 milliárd forintos uniós támogatásból létesülõ - útszakasz új,
európai színvonalú kapcsolatot létesít
az érintett települések között.
További jelentõs forrást igényló beruházások valósulnak meg 2011-ig a környezetvédelem és a lakosság vízkártól
történõ megóvása érdekében: a Benta
patak mederrehabilitációjával nõ az
érintett lakóterületek biztonsága, a szú-
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az adózók által 2007-ben felajánlott 1% felhasználásáról
nyogi szivattyútelep rekonstrukciójával
pedig a belvízkárok elõzhetõk meg.
A jó infrastruktúra a régió gazdasági fejlõdésének alapfeltétele.
ISKOLÁK
Miközben a gazdasági rendszer átalakításában messze elõreszaladtunk, az oktatásunk elmaradt a piaci igények kielégítésében. Nincs vita ma a parlamenti
pártok között abban, hogy az oktatás,
ezen belül is a közoktatás helyzetének
javítása az egyik legfontosabb közügy.
Az óvoda és iskola-felújításokra fordítható uniós támogatásokra érthetõ módon óriási az igény, ami a kormányt - a
regionális fejlesztési tanácsok kérésére arról gyõzte meg, hogy a 2007-13-as
idõszakra tartogatott keretbõl is megnövelje a támogatásra szánt keretet. Az
elmúlt fél évtized legnagyobb iskola- és
óvodafelújítási programja, a Nemzeti
Iskolafelújítási Program keretében csak
a közép-magyarországi régióban 14 pályázat kapott zöld utat az év eleje óta,
összesen 2,4 milliárd forint értékben.
Pest megyében összességében 42 intézmény fejlesztésére jut - 9 milliárd forint
- uniós forrás. A támogatások odaítélésénél nemcsak a konkrét felújítási vagy
korszerûsítési tervet tekintették át a
bírálók, de figyelemmel voltak esélyegyenlõségi, költséghatékonysági és fenntarthatósági szempontokra is. Ezért
csak az az intézmény kaphatott most
uniós pénzt felújításra, amely részben
saját forrásait is a megújulásra, képzési
színvonalának javítására használja fel.
A legutóbb eldöntött pályázatok alapján
a 2009/2010-es, illetve a 2010/2011-es
tanévekben már megújult óvodákba és
iskolákba járnak az érintett településeken a gyermekek.
TURIZMUS
A közép-magyarországi régióban különösen két nagyberuházás vonta magára
a figyelmet. A Szob-Nagybörzsöny kisvasút körülbelül 2 milliárd forintos turisztikai helyreállításával az öko- és aktív
turizmus kaphat új lendületet. A Gödöllõi Királyi Kastély az Új Magyarország
Fejlesztési Terv 1,45 milliárd forintos
támogatásának köszönhetõen egy komplex, környezetbarát üzemeltetést is
megvalósító újjáépítésen esik át. Ezeken
túl, a regionális fejlesztési tanács továb-

bi 13 pályázat támogatásáról döntött,
melyek többsége az önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településképet javító tevékenység. Ceglédbercelen például így parkosítják az egykori agyagbánya gödrét, vagy rendezik
meg a „KözépPont” Ország Közepe
Õszi Kulturális Fesztivált a dabasi kistérség 10 településén. A tanács a hátrányos helyzetû térségekben tevékenykedõ vállalkozások infrastrukturális és
ingatlan beruházásaira, kis és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak piacra jutását elõsegítõ projektek
megvalósítására, közmunkaprogramokra, tanácsadást nyújtó ifjúsági irodák
kialakítására is ad pénzt a pályázóknak,
összesen 276 millió forint értékben.
Van még tennivalónk bõven, idõnként
mégis érdemes számba vennünk az
eddig elért eredményeket és az elõttünk
álló fejlesztéseket, hogy lássuk, merre
tartunk. Mit tettünk, és tehetünk még
egy élhetõbb Magyarország érdekében.
Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács
További információ:
www.kozpontiregio.hu

Tisztelt
Hozzátartozók!
A veresegyházi római katolikus temetõben a sírok egy részének 25
éves bérleti ideje nyilvántartásunk
szerint lejárt. Ezekre a sírokra figyelemfelhívó táblát helyeztünk el.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, ha
továbbra is igényt tartanak a sírhelyre, a megváltási díjat szíveskedjenek
Szabó László gondnoknál befizetni.
(Tel.: 28/385-830,
Mobil: 309 664 675)
A megváltatlan sírhelyeket az egyház
2009. január 1.-tõl továbbértékesíti.

A Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány
(székhely: 2112 Veresegyház, Fõ út 106., adószám: 18703533-1-13, bankszámlaszám: 66000011-11037187) ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány részére ajánlották fel, biztosítva
ezzel a Veresegyházi Medveotthon fejlesztésének további lehetõségeit.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Illyés Zoltán nyilatkozom, hogy a 2007-ben,
az adófizetõ állampolgárok támogatásából befolyt összeg (8 354 308 forint) a
Kuratórium döntése alapján a Medveotthon népszerûsítését segítõ propaganda
és reklám kiadványok megjelentetésére, a játszótér kialakítására került felhasználásra, továbbá kötelezettség vállalás történt a megvalósításra kerülõ kilátó és
annak megközelítésére szolgáló járda építésére.

Veresegyház Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet
SZÁM: SZ-144/2008.

Gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
• jogász szakképzettség, fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus szakképzettség és
legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett
szociális szakigazgatási szervezõ szakképzettség;
• magyar állampolgárság;
• büntetlen elõélet
A
•
•
•
•

pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajzot;
iskolai végzettségeket tanúsító okiratok másolatát;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a pályázó
teljes anyagát

Ellátandó fõbb feladatok:
• gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási feladatok
Egyéb információk:
• a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, mely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ;
• határozatlan idõre szóló kinevezés, 6 hónap próbaidõvel, a kinevezés és az
illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szerint történik;
• A pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15
napon belül, zárt borítékban, egy példányban „gyámügyi ügyintézõ” felirattal;
• A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül
• A pályázatok benyújtásának helye: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
2112 Veresegyház, Fõ út 106., Dr. Tahon Róbert jegyzõ részére
Dr.Tahon Róbert
jegyzõ

Molnár Zsolt plébános
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Bosszankodott már a közmondásosan
rossz minõségû magyar utak miatt vezetés közben? 60-as, sõt 30-as tábla az
út szélén, jókora kátyúk az út közepén.
„Persze egyszerûbb a 60-as táblát kitenni,
mint az utat felújítani!” - állapíthatjuk
meg bosszúsan, hozzátéve: „Hol vagyunk
mi Európától?!”. Aztán a döcögõs,
kátyús útszakaszt egyszer csak sima aszfalt váltja fel. Nocsak! Az autó simán
gurul. Mintha a táj is megváltozott
volna körülöttünk: az útszéli fák is rendezettebbnek tûnnek. Egy járdasziget
figyelmeztet arra, hogy lakott terület
következik, ildomos sebességet csökkenteni. Inkább a környezet rendezettsége, mint a KRESZ-táblák szigora szorít
bennünket a szabálykövetésre. Kerekebb lett a világ. Na, igen! Ez Európa!
Az uniós támogatásból végzett térségi
útfelújítások hasznát a baleseti statisztikák javulásában, gazdasági fellendülésben, települések jobb elérhetõségében,
az életminõség javulásában is mérhetjük. Az utak, hidak, iskolák, óvodák
ráadásul mindenkinek épülnek. Nem
pártokról, politikáról, hanem rólunk,
mindannyiunkról szólnak. A Megyeri
híd, egy körforgalmasított útkeresztezõdés, egy új óvoda vagy iskola átadása
mind egy egy újabb lépés egy élhetõbb
Magyarország felé.

UTAK
A rendszerváltás óta hivatalban lévõ
kormányok mindegyike fontosnak tartotta a biztonságos és gyors közlekedés
feltételeinek megteremtését, ezért fejlesztési programjaikban rendre szerepelt az autópályák hosszának növelése.
A drága autópályaépítések ugyanakkor
rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától, melynek
állapota évtizedek óta romlik, a kátyúk,

úthibák miatt életveszélyes útszakaszok
hossza pedig rohamléptekben nõ. Ezen
a tragikus helyzeten is változtathatnak
az uniós támogatások.
Az utóbbi évek legjelentõsebb infrastrukturális beruházása a közép-magyarországi régióban kétségtelenül az
M0-as elkerülõ út újabb 26,5 kilométeres szakaszának közelmúltbeli átadása volt. Ezzel jelentõsen javult a körgyûrû mentén elhelyezkedõ települések
megközelíthetõsége és az autózás biztonsága. A fejlesztési terv azonban különösen fontosnak tartja a több számjegyû, alsórendû utak és azok csomópontjainak felújítását, átépítését, a kistelepülések megközelíthetõségének, az ott
élõk életminõségének javítása érdekében. A közép-magyarországi régióban
hat ilyen útszakasz felújítása kezdõdhet
meg hamarosan az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében, európai uniós
támogatással. A nagy forgalmú és ma
még balesetveszélyes monori csomópont körforgalmasítása mellett hamarosan megkezdõdhet Budakalász és
Pilisvörösvár térségében a 1108-as és a
11108-as jelû utak egy-egy szakaszának
a felújítása, 174,9 millió forintos, nagyobbrészt európai uniós támogatással.
Felújítjuk a 3105-ös, a 3107-es, a 3111es és a 3112-es utak egy-egy szakaszát
is Monor, Sülysáp, Péteri, Zsámbok és
Tóalmás térségében, összesen 14,6 kilométer hosszan, 729,9 millió forintos,
EU-támogatással. Alsónémedi, Dunavarsány és Majosháza térségében - szintén uniós forrásból, mintegy 590 millió
forintos beruházás eredményeként - hamarosan megújul a 4602-es, az 51108as és az 52101-es utak egy-egy szakasza, Nagykõrösnél pedig a 4601-es
számú út egy szakasza kap új burkolatot. A Tápiószele-Újszilvás-Abony összekötõ út építése és felújítása is az idén
kezdõdik, és 2009 végére fejezõdik be,
amelynek köszönhetõen a 17 km-es több mint 1,2 milliárd forintos uniós támogatásból létesülõ - útszakasz új,
európai színvonalú kapcsolatot létesít
az érintett települések között.
További jelentõs forrást igényló beruházások valósulnak meg 2011-ig a környezetvédelem és a lakosság vízkártól
történõ megóvása érdekében: a Benta
patak mederrehabilitációjával nõ az
érintett lakóterületek biztonsága, a szú-
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az adózók által 2007-ben felajánlott 1% felhasználásáról
nyogi szivattyútelep rekonstrukciójával
pedig a belvízkárok elõzhetõk meg.
A jó infrastruktúra a régió gazdasági fejlõdésének alapfeltétele.
ISKOLÁK
Miközben a gazdasági rendszer átalakításában messze elõreszaladtunk, az oktatásunk elmaradt a piaci igények kielégítésében. Nincs vita ma a parlamenti
pártok között abban, hogy az oktatás,
ezen belül is a közoktatás helyzetének
javítása az egyik legfontosabb közügy.
Az óvoda és iskola-felújításokra fordítható uniós támogatásokra érthetõ módon óriási az igény, ami a kormányt - a
regionális fejlesztési tanácsok kérésére arról gyõzte meg, hogy a 2007-13-as
idõszakra tartogatott keretbõl is megnövelje a támogatásra szánt keretet. Az
elmúlt fél évtized legnagyobb iskola- és
óvodafelújítási programja, a Nemzeti
Iskolafelújítási Program keretében csak
a közép-magyarországi régióban 14 pályázat kapott zöld utat az év eleje óta,
összesen 2,4 milliárd forint értékben.
Pest megyében összességében 42 intézmény fejlesztésére jut - 9 milliárd forint
- uniós forrás. A támogatások odaítélésénél nemcsak a konkrét felújítási vagy
korszerûsítési tervet tekintették át a
bírálók, de figyelemmel voltak esélyegyenlõségi, költséghatékonysági és fenntarthatósági szempontokra is. Ezért
csak az az intézmény kaphatott most
uniós pénzt felújításra, amely részben
saját forrásait is a megújulásra, képzési
színvonalának javítására használja fel.
A legutóbb eldöntött pályázatok alapján
a 2009/2010-es, illetve a 2010/2011-es
tanévekben már megújult óvodákba és
iskolákba járnak az érintett településeken a gyermekek.
TURIZMUS
A közép-magyarországi régióban különösen két nagyberuházás vonta magára
a figyelmet. A Szob-Nagybörzsöny kisvasút körülbelül 2 milliárd forintos turisztikai helyreállításával az öko- és aktív
turizmus kaphat új lendületet. A Gödöllõi Királyi Kastély az Új Magyarország
Fejlesztési Terv 1,45 milliárd forintos
támogatásának köszönhetõen egy komplex, környezetbarát üzemeltetést is
megvalósító újjáépítésen esik át. Ezeken
túl, a regionális fejlesztési tanács továb-

bi 13 pályázat támogatásáról döntött,
melyek többsége az önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településképet javító tevékenység. Ceglédbercelen például így parkosítják az egykori agyagbánya gödrét, vagy rendezik
meg a „KözépPont” Ország Közepe
Õszi Kulturális Fesztivált a dabasi kistérség 10 településén. A tanács a hátrányos helyzetû térségekben tevékenykedõ vállalkozások infrastrukturális és
ingatlan beruházásaira, kis és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak piacra jutását elõsegítõ projektek
megvalósítására, közmunkaprogramokra, tanácsadást nyújtó ifjúsági irodák
kialakítására is ad pénzt a pályázóknak,
összesen 276 millió forint értékben.
Van még tennivalónk bõven, idõnként
mégis érdemes számba vennünk az
eddig elért eredményeket és az elõttünk
álló fejlesztéseket, hogy lássuk, merre
tartunk. Mit tettünk, és tehetünk még
egy élhetõbb Magyarország érdekében.
Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács
További információ:
www.kozpontiregio.hu

Tisztelt
Hozzátartozók!
A veresegyházi római katolikus temetõben a sírok egy részének 25
éves bérleti ideje nyilvántartásunk
szerint lejárt. Ezekre a sírokra figyelemfelhívó táblát helyeztünk el.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, ha
továbbra is igényt tartanak a sírhelyre, a megváltási díjat szíveskedjenek
Szabó László gondnoknál befizetni.
(Tel.: 28/385-830,
Mobil: 309 664 675)
A megváltatlan sírhelyeket az egyház
2009. január 1.-tõl továbbértékesíti.

A Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány
(székhely: 2112 Veresegyház, Fõ út 106., adószám: 18703533-1-13, bankszámlaszám: 66000011-11037187) ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány részére ajánlották fel, biztosítva
ezzel a Veresegyházi Medveotthon fejlesztésének további lehetõségeit.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Illyés Zoltán nyilatkozom, hogy a 2007-ben,
az adófizetõ állampolgárok támogatásából befolyt összeg (8 354 308 forint) a
Kuratórium döntése alapján a Medveotthon népszerûsítését segítõ propaganda
és reklám kiadványok megjelentetésére, a játszótér kialakítására került felhasználásra, továbbá kötelezettség vállalás történt a megvalósításra kerülõ kilátó és
annak megközelítésére szolgáló járda építésére.

Veresegyház Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet
SZÁM: SZ-144/2008.

Gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
• jogász szakképzettség, fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus szakképzettség és
legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett
szociális szakigazgatási szervezõ szakképzettség;
• magyar állampolgárság;
• büntetlen elõélet
A
•
•
•
•

pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajzot;
iskolai végzettségeket tanúsító okiratok másolatát;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a pályázó
teljes anyagát

Ellátandó fõbb feladatok:
• gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási feladatok
Egyéb információk:
• a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, mely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ;
• határozatlan idõre szóló kinevezés, 6 hónap próbaidõvel, a kinevezés és az
illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szerint történik;
• A pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15
napon belül, zárt borítékban, egy példányban „gyámügyi ügyintézõ” felirattal;
• A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül
• A pályázatok benyújtásának helye: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
2112 Veresegyház, Fõ út 106., Dr. Tahon Róbert jegyzõ részére
Dr.Tahon Róbert
jegyzõ

Molnár Zsolt plébános
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Kultúra

Meghívást kaptunk Tordaszentlászlóra a
tizenkilencedik kórustalálkozóra (jún.
27-29).
1456-os Nándorfehérvári gyõzelem
után Tordaszentlászló, Hunyadi János
sógora, dengelei Pongrácz János vajda
birtokába került. A románkori templomot 1888-ban a helybéli reformátusok
újjáépítik. De Szent László nevét tiszteletben tartva maradt a templom neve.
Ekkor alakult a dalkör is, idén 120 éves
évfordulóját ünnepelte. Guttman Mihály tanár úr, a Romániai Dalszövetség
tiszteletbeli elnöke köszöntötte 16 kórus és dalkör résztvevõjét. Beszédébõl
idézek: „Mindent nem tehetünk és azt
amit teszünk, meggyõzõdéssel, hittel
cselekedjük, mert amíg dalunk van,
addig nemzetünk él és élni fog egy
csöpp Erdélyi országban. Hiszen egy
nemzet csak akkor lehet sikeres, ha van
mit örökölni és hagyatékával nem bánik
pazarlóan, hanem állandóan gyarapítja
azt.” Az ember pedig - a magyar embert
is - a közösségért végzett munka teszi
igazán emberré. Kórusunk öt mûvet
adott elõ Vadász Ágnes karnagy vezényletével.
• A. Bruckner: Lokus Iste
• Vavrinyecz Béla: Boldogasszony mise

• Szokolay Sándor: Miatyánk opus.
152
• Feliks Nowoweijszki: Pace Domine
opus. 35
• Kodály Zoltán: Szép könyörgés (Balassi Bálint)
Szállásunk a helyi kórus tagjainál volt.
Köszönjük fáradozásukat és vendégszeretetüket. Június 29-én Kolozsvárott
szerepeltünk az újonnan épült, Makovecz Imre által tervezet Református
templomban. Megtekintettük Kolozsvár
nevezettségeit, Szent Mihály templom,
déli kapuja elõtt Fadrusz János alkotását, Mátyás király lovas szobra, amely
1901-es évi Párizsi világkiállításon szobrászati nagydíjat nyert. Ferencz rendi
templom, Farkas utcai Református
templom. Utunk következõ szálláshelye
Szentegyháza, másnap Tordai hasadék
és Toroczkó megtekintése.
• Tusnád-fürdõ - Szent Anna tó Mohos láp.
Csíkszereda kegyhelyen elénekeltük Boldogasszony Anyánk kezdetû elsõ magyar himnuszunkat és kértük a Szûzanya oltalmát utunk során.
Gyimesbükk Magyarország országhatára volt, és itt van a Rákóczi vár is.
Nyerges tetõ 868 m magasan áll.

1849 augusztus 9-én Tuzsán János honvéd õrnagy maroknyi serege védte a
tetõt a cári túlerõvel szemben. Hõsies
helytállásukért 1897-ben emlékmûvet
állítottak.
Megható szemben a fejfás temetõ. Veresegyháziak is állítottak ki fejfát 2006-ban.
Kányádi Sándor idézet:
"Nem tud róluk a nagyvilág,
Hõstettükrõl nem beszélnek
Hírük nem õrzi legenda
Dicsõ harci éneket."
Utunk további programja:
• Korond Parajdi sóbánya - Szováta
Medve tó
A sok kilométer után szerencsésen megérkeztünk szeretteinkhez, kirándulásunk
tanulságos és tartalmas volt.
Köszönetet mondunk támogatóinknak,
akik hozzásegítettek az út megvalósításához.
A Cantemus kórus szeretettel várja mindazok jelentkezését, akik szeretnének
közösségünkhöz tartozni.

„Aki énekel, kétszeresen imádkozik”
(Szent Ágoston)

Könyvajánló a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár új és régi könyveiből
2112 Veresegyház, Fő út 53.
Felnőtt részleg Tel./Fax.: (28) 385 - 231
Gyermekrészleg: (28) 386 - 093
e-mail : kolcseyfvk@vk-veresegyhaz.bibl.hu
Jane Austen naplója / Syrie James
Mi volt a titka Jane Austennek, (Büszkeség és balitélet, Charlotte, Emma, Értelem és érzelem, A klastrom titka, Lady Susan,
A mansfeldi kastély, Meggyőző érvek írójának, hogyan tudhatott egy vénkisasszony írni a szerelemről oly érzékletesen, ha
nem volt tapasztalata? Talán megismerhetjük a választ ebből a könyvből… Egyik bátyja padlásán a közelmúltban tetőfedő
munkások fedezték fel a ládát, amelyben az Jane Austen kéziratai lapultak.
Debbie Macomber könyvei: az Álomszövőktől - az Áfonya térig élvezetes, nők számára kellemes kikapcsolódást nyújtó
könyvek.
Idejében szólunk…
Adventtől karácsonyig: Tanácsok, ötletek az ünnepi előkészületekhez
Holló barkácskönyvek: Csillagok és karácsonyi díszek gyöngyből, Karácsonyi díszek dekorációs szalagokkal.
Gyertyadíszítés, Koszorúk, Varázslatos díszek természetes anyagokból
Ajándékkészítés: Szalvétatechnika karácsonyi mintákkal
Kreatív ötlettár: több mint 35 megvarrható tárgy (Praktika könyvek)
Sok szeretettel: Ötletek és tanácsok ajándékcsomagoláshoz
Karácsonyi lakás- és kerti díszek a Színes ötlettár füzeteiből
Karácsonyi sütemények
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A hatodik elem a figyelem
A világ ugyan sosem volt egyszerû
hely, a bûnözõk viszont rendre csak
tovább nehezítik a becsületes
állampolgárok életét. Éppen ezért
az alábbiakban is sajnálatos jelenségekrõl kell megemlékeznünk:
Veresegyház Város Rendõrkapitányságának felhívása következik.
Mégpedig elsõsorban az idõsekhez,
illetve hozzátartozóikhoz, és környezetükhöz kíván most szólni az illetékes hatóság, hiszen ezen 60 plusszos korosztály az, amelyik neveltetésének, illetve
meglett korából adódó tompult érzékeinek, és jóhiszemûségének köszönhetõen felettébb kiszolgáltatottá válik a
mindennapok során - az õket célzó bûncselekmények persze fõleg a kapzsiságra alapulnak.
Az ilyen, fõleg idõsekre specializált
bûnözõk elsõdlegesen azt figyelik meg,
vannak-e a kiszemelt áldozatnak gyermekei, hozzátartozói. Az egyik legõsibb
trükk az, mikor is egy, a néni fiának címzett bankjegyet lobogtatva jelennek
meg az elkövetõk, mondván, õk tartoznak tízezer forinttal, de sajnos csak ez a
húszezres van náluk. Ekkor az áldozat
mit sem sejtve behívja õket a házba míg
felváltja a pénzt, õk pedig kifigyelik,
honnan is került elõ az összeg - de
akkor is találnak módot arra, hogy bejussanak az ingatlanra, ha éppen nem
invitálnák õket: pohár vízért, vagy éppen
leszakadt kipufogót fixálandó drót-

darabért jelentkeznek, és így tovább.
Nemrégiben éppen rendõrnyomozónak
adta ki magát két gonosztevõ, akik
azzal a mesével csaltak tõrbe valakit,
hogy betörõket keresnek, és kíváncsiak,
vajon nem tûnt-e el bármi is a házból,
míg az illetõ odakinn kertészkedett. Az
áldozat aztán - a késõbbi elkövetõk
jelenlétében - konstatálta, hogy minden
maradéktalanul a helyén, azoknak pedig még arra is volt idejük, hogy ottlétük alatt megszerezzék azt a kulcsot,
mellyel nem sokkal késõbb visszajuthattak a lakásba. A kárvallott délutáni
kalandjáról az esti órákban számolt be
lányának, de mire újra ellenõrizhették
volna az értékek meglétét, már nem volt
mit megnézni...
Emellett persze azok a fiatalabbak sem
érezhetik értékeiket biztonságban, akik
meglehetõsen felelõtlenül hagyják azokat autóik hátsó-, illetve anyósülésén,
azaz jól látható helyen. Sokan persze
azt gondolnák, a gépkocsik fényes nappal való feltörése inkább a fõvárosi viszonyokat jellemzi, azonban kénytelenek vagyunk közölni: tévednek. Budapest bizonyos részeirõl ugyanis pont a
gombamód gyarapodó térfigyelõ kameráknak köszönhetõen egyszerûen kiszorultak ezek az un. utazó bûnözõk, kik
mindig nyitott szemmel járnak, persze
lakóhelyüktõl igen messze - és ha figyelnek, bizony találnak is, az általuk végzett törvényellenes beavatkozás pedig
mindössze másodpercekig tart: betörik
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az ablakot, és már viszik is a „szajrét”.
Éppen ezért fontos, hogy még csak értéket sejtetõ tárgyat se hagyjanak a
gépkocsikban, hiszen sokszor sokkal nagyobb a bezúzott üvegek apropóján felmerülõ kár, mint az eltûnt tárgy értéke.
És persze ha már itt tartunk, a jó láthatón túl vigyázzanak a láthatatlanra is:
elõszeretettel lopkodják ugyanis az
egyre inkább teret hódító Wi-Fit, azaz
dézsmálják meg arra méltatlan felhasználók a vezeték nélküli Internet-eléréseket. Például éppen a minap kaptak rajta
valakit a városban, hogy egy bizonyos
ház elé parkolva több, mint 200 ezer
forintos adatforgalmat generált, de a
rendõrök láttak már olyat is, hogy valaki 5 teljes napig élõsködött egy átlagháztartás Wi-Fijén, ugyanis az érintettek
nem korlátozták eléggé az Internet hatósugarát.
A fentebb felsorolt szörnyûségek tekintetében tehát mindenki figyelmébe
melegen ajánljuk a Járõrszolgálat elérhetõségét, a 20-989-26-07-es telefonszámot, melyet adott esetben lehetõség szerint mielõbb, sõt, azonnal(!)
tárcsázzanak! És persze akármilyen szomorúan is hangzik:
a mindennapok során legyenek egészséges bizalmatlansággal a világ iránt…

Anka Péter

Megalapoztuk
az új óvodát
Ez hónappal ezelõtt adtuk át a
munkaterületet az építési vállalkozónak, hogy az Európai Unió támogatásával megvalósítsuk a
csonkási óvodát. A Veresegyházi
gyermekek részére egy új magas
színvonalú intézményt kívánunk
építeni, mely az új iskolai óvodai
évben már fogadja kis bentlakóit.
Mint a képek mutatják az alapozási munkák elkészültek, az óvoda
épülete jövõ héten kiemelkedik a
földbõl.
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Veresegyház Város Önkormányzat pályázati felhívása a Veresegyház külterület
031/12 hrsz-ú ingatlan értékesítésére az alábbiak szerint
1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
2112 Veresegyház, Fõ út 106.
Tel: 06/28-588-600 Fax: 06/28-588-646
2. A pályázati eljárás célja:
Mezõgazdasági farmgazdaság céljára történõ értékesítés
3. Az ingatlan megjelölése, értéke:
A pályázatokat az alábbiak szerint lehet benyújtani: Veresegyház külterület, földhivatali besorolás szerint 1,0 ha kivett
telephely összterületbõl.
A teljes terület értékesítésére vonatkozó pályázat, melynek
vételára: nettó 60.000.000 Ft, vagy az ingatlan fele részére
(5.000 m2) vonatkozó vásárlási szándék is benyújtható, így a
terület vételára nettó 30.000.000,-Ft.
Helyrajzi szám:
031/12
Tulajdoni hányad:
1/1 Veresegyház Város Önkormányzata
Ingatlant terhelõ jog: tehermentes
Közmûvek:
víz-szennyvíz, csatorna, földgáz, elektromos energia vételezése illetve csatlakozása a ingatlan Patak utca felöli
oldalán biztosított.
4. Pályázati feltételek:
A terület HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) Má-f jelû általános
mezõgazdasági övezet 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 031/12 hrsz. alatti ingatlanra” megjelöléssel 3 példányban kell benyújtani:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala,
2112 Veresegyház Fõ út 106. címre,
2008. november 28-án 9.00 óráig.
A pályázatok bontásának ideje: 2008. november 28. 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
információ szolgáltatás helye, ideje:
2112 Veresegyház, Fõ út 106. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi
Iroda, 2008.november 03. 10.00 óra.
10. A pályázó adatainak megjelölése:
személyes és/vagy céges adatok megjelölése

Veresegyház Város Önkormányzat pályázati felhívása a Veresegyház külterület
031/14 hrsz-ú ingatlan értékesítésére az alábbiak szerint
1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
2112 Veresegyház, Fõ út 106.
Tel: 06/28-588-600 Fax: 06/28-588-646
2. A pályázati eljárás célja:
Mezõgazdasági farmgazdaság céljára történõ értékesítés
3. Az ingatlan megjelölése, értéke:
A pályázatokat az alábbiak szerint lehet benyújtani: Veresegyház külterület, földhivatali besorolás szerint 1,5 ha kivett
telephely összterületbõl.
A teljes terület értékesítésére vonatkozó pályázat, melynek
vételára: nettó 86.400.000 Ft, vagy az ingatlan kétharmad
részére (10.000 m2) vonatkozó vásárlási szándék is benyújtható, így a terület vételára nettó 57.600.000,-Ft.
Helyrajzi szám:
031/14
Tulajdoni hányad:
1/1 Veresegyház Város Önkormányzata
Ingatlant terhelõ jog: tehermentes
Közmûvek:
víz-szennyvíz, csatorna, földgáz, elektromos energia vételezése illetve csatlakozása a ingatlan Patak utca felöli oldalán biztosított.
4. Pályázati feltételek:
A terület HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) Má-f jelû általános
mezõgazdasági övezet 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 031/14 hrsz. alatti ingatlanra” megjelöléssel 3 példányban kell benyújtani :
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala,
2112 Veresegyház Fõ út 106. címre,
2008. november 28-án 9.00 óráig.
A pályázatok bontásának ideje: 2008. november 28. 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
információ szolgáltatás helye, ideje:
2112 Veresegyház, Fõ út 106. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi
Iroda, 2008.november 03. 10.00 óra.
10. A pályázó adatainak megjelölése:
személyes és/vagy céges adatok megjelölése

Veresi Krónika

Nem tanulhatsz születni…
Kevés olyan magyar kortársgondolkodót és tanítót tudnék hirtelen
elõcitálni, akinek nevét 25 év fölött
minden harmadik ember szinte bizonyosan legalább egyszer hallotta
már, ám Popper Péter minden bizonnyal ezen kategóriát erõsíti.
Egyetemi tanárról, pszichológusról,
íróról beszélnek, ha Õ a téma, és
szinte bármi legyen a téma, diákok
százai lepik el az elõadó lépcsõit is,
ha Õ beszél. Hiszen mindig mond is
valamit, ahogyan az alábbiakban is
teszi majd rajtam keresztül: a Tanár
Úrral 75., ez év november 19-én betöltendõ születésnapja kapcsán a
születésrõl, valamint gyermekcipõben járó újság szerkesztõje lévén a
tanulásról beszélgettem.
Ahogyan Popper Péter mondja, tanulni
mindössze azért tanulunk, hogy megnõjön az informáltságunk, és ne beszéljünk folyamatosan sületlenségeket - a
bevitt ismeretanyagtól ugyanis nem leszünk okosabbak. Azonban minél több
tudással rendelkezünk, annál biztosabb
módon közelíthetünk a kreativitás felé,
azaz a heurisztikus gondolkodás irányába, mely állapotot akár a pillanat megvilágosodásának is nevezhetjük.
Persze a kreativitás, mint olyan, nem egy
ennyire egyszerû fogalom, illetve állapot, hiszen ennek is megannyi alkotóeleme van, azaz lehet. Fontos mindjárt a
flexibilitás, azaz a gondolati szempontváltás, tehát ugyanazon probléma több,
különbözõ oldalról való megközelítése,
illetve maga a problémára való érzékenység. Mindemellett szintén nem elhanyagolható tényezõ a gondolkodás

fluenciája, azaz egyfajta folyékonysága,
miszerint mégis mennyire ötletgazdag
valaki, tehát adott probléma áthidalására bizonyos idõ alatt hány darab alternatív megoldási lehetõséget képes felsorolni, találni. Végül, de persze közel
sem utolsó sorban pedig talán mégis az
originalitás a legfontosabb, tehát a tanult elemek tallózása utáni gyermeki
rácsodálkozás egy adott jelenségre (lásd
Newtont, aki egyszer csak elgondolkodott azon, miért is esnek az almák évezredek óta lefelé). Az ilyen kreatív elme
tehát nem tartja magától értetõdõnek
azon jelenségeket, melyeket mások igen.
Persze azon tényezõ sem elhanyagolható ebben a kérdésben, miszerint nagyon
is fontos, hogy adott kor társadalma
éppen mennyire nyitott valami új eszme,
illetve felfedezés befogadására, valamint mennyire konvencionális, avagy
haladó gondolkodású, és tájékozott.
Apropó: annak idején még egy Svájcban
praktizáló társadalomtudós, bizonyos
Sorelle "álmodta meg" például azt, hogy
a XX. század embere komolyan hasonlítani fog a primitív kultúrákban élõkre
annyiban, hogy használja a világot, de
nem érti. Ahogyan mi is egyre többet
használunk a körülöttünk lévõ területek
vívmányai közül, azonban egyre kevésbé tudjuk követni ezek természetét.
Például ha évezredekkel ezelõtt 100 antik görögöt áttelepítettek volna egy kisebb szigetre, azok kultúrájuknak közel
80%-át tudták volna reprodukálni új
környezetükben, ma meg elég, ha lerohad alattunk az autó - már kész is a
baj. S ha valamit nem értünk, értelemszerûen elönt bennünket egy bizonyos
szorongás, mely legyõzésére különbözõ

mítoszokat gyártunk, melyek megléte
ugyan magyarázatot nem ad a különféle jelenségekre, ám biztosít számunkra egy megértési illúziót - és akkor Sorelle megint csak tapsolhat sírjában. Azt
is megmondta ugyanis korában, hogy a
világ elõbb-utóbb ilyen-olyan szorongáscsökkentõ mítoszokat gyárt majd,
melyekbõl késõbb politika lesz, és elég
ha csak visszagondolunk a XX. századra: a szovjet ember mintaképére, az amerikai létforma modelljére, az élettér
problémájára, illetve különféle politikai
hatalmak, valamint vezetõk istenítésére.
Bizony, míg annak idején - például - a
Zichy grófok azon kiváltságuknak örvendhettek, hogy arisztokratának születtek, ma már inkább az okoz örömet az
embernek, ha valaminek nem születik.
Boldog, ha nem születik cigánynak, örül,
ha nem tartozik a zsidók közé, fölényben érzi magát, ha nem homoszexuális,
és egyértelmû biztonság önti el, ha nem
született például szellemi fogyatékosnak, illetve mozgáskorlátozottnak.
Mi meg egészen egyszerûen örülhetünk
annak, hogy Popper Péter annak született, ami, és persze reméljük, hogy még
hosszú éveken keresztül köszönthetjük
õt és gondolatiságát ezen a bizonyos
november 19-én!
Anka Péter

Veresegyház, 2008. november 3.
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Közélet

Veresi Krónika

Pásztor Béla
polgármester
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Kultúra

Igen, addig az elsõ, és azóta is az
utolsó olyan magyar film az 1981es Mephisto, mely a legjobb külföldi film kategóriában Oscar-díjnak
örvendhet: az egyetlen. Az m2
most, november 15-én, szombaton
22:35-kor tûzi mûsorra Szabó István munkáját, melynek kapcsán a
film operatõrével, a rendezõ közismert kollegájával, alkotótársával,
jó barátjával, az egy ideje szintén a
direktori széket koptató Koltai
Lajossal beszélgettem közös szentélyük rejtekén…

Az tudatos, hogy éppen a Mephisto
„alatt” ül?
Ja, ezekre gondol? Ezek itt a falon a
filmjeink jelöléseit tanúsító, eredeti oklevelek. De higgye el, semmi szándékosság nem volt abban, hogy pont ide
ültem.
Ez ugye a második közös munkája volt
Szabó Istvánnal annak idején?
Valójában már a harmadik, bár a Bizalom és a Mephisto között forgatott Der
Grüne Vogel, azaz a Zöld Madár címû
filmünket nem láthatta a hazai közönség, hiszen Magyarországon nem mutatták be. Az volt egyébként az elsõ
külföldi munkánk Istvánnal, Német- és
Lengyelországban, illetve Ausztriában
forgattunk már a Mephistot is producerként fémjelzõ Mannfred Durnioknak
köszönhetõen, aki tulajdonképpen felfedezte a világnak Szabó Istvánt.
Akinek viszont ez volt az elsõ, mondjuk
úgy külsõ forrásból táplálkozó mozija,
ha jól tudom.
István a Mephisto elõtt valóban csak un.
szerzõi filmekkel foglalkozott, melyekben
az õ közel sem érdektelen személyisége,
gondolatisága, esetleges politikai állásfoglalása lakozott, míg a szóban forgó
alkotás Klaus Mann regényébõl készült,
Szabó csak a forgatókönyvet írta.

Klaus Maria Brandauer hogyan csöppent
a produkcióba?
Õ akkora már ünnepelt színpadi, illetve
feltörekvõ televíziós színész volt odakint,
sõt, ezt megelõzõen már Kovács András
Októberi Vasárnap címû filmjében is
szerepelt. Emlékszem, megengedte, hogy
egész nap próbafelvételeket készítsünk
róla a lakásában, miközben folyamatosan a szerepeit tartalmazó kazettákat
váltogatta a videóban. Aztán meglehetõsen jó barátság alakult ki köztünk a
késõbbiekben, ezért sok további filmet
csináltunk közösen, sõt, még az õ általa
rendezett két mozit is velem készítette
el, ami nagyon jól esett.
Mennyire voltak kielégítõek a forgatási
körülmények, illetve lehetõségek a '80-as
évek elején egy ilyen kaliberû alkotás
elkészítéséhez?
A Mephisto esetében szerencsére picit
jobbak, mint általában, picit több volt a
pénz, mint szokott. Szinte mindent itt
vettünk fel, ami nagy könnyebbséget
okozott, hiszen az ismerõs, saját körülményeink között dolgozhattunk, és volt
pénz arra, hogy megfizessük az embereket. Ráadásul a Postdamban forgatott
jelenetekhez tökéletesen idomul az itthon
is megtalálható építészeti formavilág,
mely Hitler hatalmának legnagyobb erejét rejtette magában. A Führer ugyanis
egyfolytában épületeket skiccelt, ha tehette, hiszen pontosan tudta, hogy mely
vonalakban rejtezik olyan erõ, amitõl
nem lehet szabadulni - a szintén általam
fényképezett Max címû film pont ezzel,
a festõ Adolffal foglalkozik. Szabó
Istvánt és engem pedig köztudottan arról
ismernek, mennyire hiszünk a kép erejében, tehát a megfelelõ fényekkel bevilágított kompozícióban.
Milyen érzés az, mikor az ember tudatába kerül annak, hogy Oscar-díjjal jutalmazzák a munkáját?
Nyilván nem árulok el nagy titkot azzal,
hogy valami egészen leírhatatlan. Én
ugyan éppen Németországban dolgoztam
egy tv-filmen a gála estéjén, amikor István
átvette a szobrot Brandauer oldalán. Emlékszem, rögzítettük egy kamerával, ahogyan nézem õket a tv-ben - késõbb ezt az
anyagot vetítette le itthon a Magyar Televízió, rólam pedig Szabó készíttetett egy
képet, kezemben az aranyemberkével.
Vajon miért nem sikerült megismételni
ezt a sikert?
Természetesen azóta mindketten, külön-külön és együtt is kerültünk már
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újra az Oscar közelébe, elég csak a
Napfény Ízére gondolni, amirõl még
bizonyos amerikai körökben is mindenki
azt hitte, elviszi a szobrot. Meg volt a
kellõ ismertsége, egyértelmû volt a belefektetett igényesség, éppen csak a forgalmazó nem nyúlt alá kellõképpen,
amikor a legnagyobb szükség lett volna
rá. A Maléna kapcsán én magam is
ugyanígy jártam, ráadásul abban az
évben a legjobb külföldi film címét is
elnyerõ Tigris és Sárkány operatõre vitte
el a díjat elõlem, pedig a filmet szinte
teljes egészében zöld háttér elõtt forgatták, míg én ugye kizárólag emberekkel dolgozom, ezen a világon. De hát
szakmai teljesítmény ide, hathatós marketing oda, és ha egy pillanatra visszagondolunk a Mephistora, azt is tudnunk
kell, hogy közel sem mindegy, mikor kell
egy film igazán. Erre 1981-ben pont
szükség volt, hiszen mind lelkileg, mind
politikailag érdekes volt a történet,
sokan megszerették, máskor viszont elképzelhetõ, hogy még a jelölésig sem
jutott volna el.
Manapság mennyire vagyunk benne mi,
magyarok az amerikai filmes-köztudatban? Lát arra sanszot egyáltalán, hogy
lesz még magyar Oscar a celluloid történelemben?
Persze, mind reméljük, hogy újra megtörténik, hiszen készülnek szép, és igényes magyar filmek, vannak tehetséges
fiataljaink, illetve azért mi, öregek is
maradnánk még egy darabig - próbálkozunk. Igaz, fontos, hogy a magyar filmesekrõl, illetve a magyar filmekrõl
kialakult nézetek nem igazán fedik egymást a tengerentúlon, de az sem elhanyagolható persze, hogy sok kinti
szakmabelinek még arról sincsen fogalma, hogy adott esetben az õt is foglalkoztató stúdiót magyar alapította.
Ettõl függetlenül nyilván van egy pár
alkotó, akire jobban figyelnek, ami
nagyon is helyénvaló, hiszen valóban
sok, igazán kiemelkedõ fiatal tevékenykedik a hazai piacon, akik közül Pálfi
György, Mundruczó Kornél, és Fliegauf
Benedek csak három név.
Végezetül tehát mit gondol, jó kezekben van az új magyar mozi, mûvész úr?
Tudja, ha én a vásznon azt látom, hogy
egy fiatal titán úgy halad az útján, hogy
arról sem jobbról, sem balról nem lehet
letéríteni, és mindezen kitartás úgy
összpontosul a szemem elõtt, hogy
semmiféle tagadást, a patinás konven-

Veresi Krónika

2.) Amennyiben a bekerülési költség a 100
MFt-ot meghaladja, úgy a Parking Kftvel kötött együttmûködési megállapodást jóváhagyásra újra a képviselõ-testület elé kell vinni.
3.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.

2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert az elõszerzõdések fenti
részletfizetési feltételekkel történõ
megkötésére és aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

142/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ

Felelõs: Pásztor Béla
Határidõ: a kihirdetés után azonnal

141/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

143/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület egyetért az érintett
Kútfõ utcai lakosok számára megadható alábbi részletfizetési feltételekkel:
– az elõszerzõdés megkötésekor
1.500.000,-Ft minimális vételárrészlet,
– az elõszerzõdés megkötését követõ
24 hónapban kamatmentes részletfizetési lehetõség,
– amennyiben a részletfizetési kérelem meghaladja a 24 hónapot, a
további részletekre a mindenkori
jegybanki alapkamatot számítjuk
fel,
– a teljes vételárat maximum 48 hónap alatt ki kell fizetni.
Fenti elõvásárlási lehetõség és részletfizetési kedvezmény kizárólag a Kútfõ
utca 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. és 18.
szám alatti lakosokat érinti.

1.) A képviselõ-testület hozzájárul 750 MFt
rövidlejáratú, állami támogatást megelõlegezõ hitel felvételéhez, valamint
171 MFt európai uniós pályázati önerõ
céljára történõ hosszúlejáratú hitel felvételéhez.
2.) A rövidlejáratú hitelek felhasználásának módját az alábbiakban határozza
meg:
– 474 MFt a Csonkási óvoda felépítéséhez
– 276 MFt belterületi utak építéséhez
3.) A hosszúlejáratú hitel felhasználását az
alábbiakban határozza meg:
– 53 MFt a Csonkási óvodaépítés önereje
– 118 MFt belterületi utak építésének
önereje
4.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a hitelszerzõdéshez szük-

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

140/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

144/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület elfogadja a jelen
határozat mellékletét képezõ ingatlan
adásvételi elõszerzõdés felbontásáról
szóló megállapodást azzal, hogy a vevõ
részére az önkormányzat visszafizeti az
ingatlan vételárát - 25 MFt -, valamint a
megállapodásban szereplõ kamatösszeget - 22 MFt -, és az ingatlanon végzett
beruházás ellenértékét - 3 MFt- összeget. Fentieken túl eladó megfizeti a
peres eljárás megindításával kapcsolatos 1 MFt-os ügyvédi munkadíjat.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a határozat mellékletét
képezõ szerzõdés aláírásával.

A képviselõ-testület a házi gyermekorvosi
körzetekrõl szóló tájékoztatót elfogadja.

séges intézkedések megtételére, és a
szerzõdések aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

1.) A 2008-.2009.-es fûtési szezonra a termálhõ energia ára azon fogyasztóknál
ahol az önkormányzat építette ki a
PRIMER szolgáltatói KÖRT 1-100m3/h
közötti gázlekötés esetén 2,2439Ft/MJ.
100m3/h-tól nagyobb gázlekötés
esetén 2,0458 Ft/MJ. Ez a jelenlegi
hatósági gázár 70%-a.
2.) A 2008.-2009.-es fûtési szezonra a termálhõ energia ára azon fogyasztóknál
ahol a fogyasztó építette ki a PRIMER
szolgáltatási KÖRT 1-100m3/h közötti
gázlekötés esetén 1,9234 Ft/MJ.
100m3/h-tól nagyobb gázlekötés esetén 1,7536 Ft/MJ. Ez a jelenlegi hatósági gázár 60%-a.
3.) Abban az esetben ha a fogyasztó építi
ki a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges PRIMER KÖRT, akkor 5éven keresztül 10% kedvezményt kap az érvényes hõárból (ez a 2008.-2009.-es
fûtési szezonban a hatósági gázár
60%-a)
4.) Ha a fogyasztó kiépítette a PRIMER
KÖRT, akkor a szolgáltatási szerzõdés
megkötésének feltétele, hogy a PRIMER
KÖR tulajdonjogát a fogyasztó az
önkormányzatra ruházza.

139/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:

Kultúra
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1.) A képviselõ-testület az AUTOMAX
Flottakezelõ Kft-vel kötött ingatlan
adásvételi szerzõdés 3.) pontjának második mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
„A Vevõ a vételárat 2009. április 30-ig
köteles az Eladónak átutalással megfizetni az OTP Bank Nyrt. Gödöllõi
Fiókjánál vezetett számlájára”.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerzõdés módosítás
aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

145/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány kuratórium elnökének
beszámolóját elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

146/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület 2008. november
1-tõl 5 éves idõtartamra megbízza
Kelemenné Boross Zsuzsát a Váci
Mihály Mûvelõdési Ház, valamint a
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs
Központ igazgatói feladatainak ellátásával
2.) A képviselõ-testület Boross Zsuzsa illetményét az alábbiak szerint állapítja
meg:
garantált illetmény:
190.500,- Ft
(szakmai szorzóval)
vezetõi pótlék:
40.000,- Ft
(pótlék alap 200%-a)
Összesen:
230.500,- Ft
3.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a kinevezési okmányt készíttesse el, és azt írja alá.
4.) A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt,
hogy az intézményvezetõ közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos iratokat készíttesse el, és azt a Pest Megyei
MÁK-hoz illetményszámfejtés végett,
küldje el.
Határidõ: 2008. november 5.
Felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ
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2008. október 28-án a megszokott módon ismét összeült Veresegyház Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Az alábbiakban az ülés alkalmával meghozott
döntések, illetve elfogadott határozatok kivonatát olvashatják.
130/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület a Meseliget Bölcsõde 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2.) A határozatot a bölcsõdevezetõnek
meg kell küldeni.
Határidõ: 2008. november 8.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

fejlesztési igazgatótól) 3.850.000,- Ft +
ÁFA keretösszegért.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerzõdés megkötésére
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

135/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
131/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület elfogadja a határozat
1. számú mellékletét képezõ belsõ ellenõrzési stratégiai tervet 2009–2012 évre, valamint a 2. számú melléklet szerinti belsõ
ellenõrzés 2009. évi éves tervét és kapacitás
tervét.
Határidõ: stratégiai terv: 2012. december 31.
kapacitásterv: 2009. december 31.
Felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ

1.) A képviselõ-testület egyetért a 248/1, a
248/2, a 249/1 és a 250 hrsz-ú ingatlanok összevonásával.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert az összevonási eljárás
megindítására, egyben felhívja a jegyzõt,
hogy a fenti összevonásból keletkezett
változást a vagyon-nyilvántartásban és
a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban
vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

132/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület a város esélyegyenlõségi tervét felülvizsgálta és jóváhagyta.
2.) A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt,
hogy az esélyegyenlõségi terv közzétételérõl gondoskodjon.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Kihirdetésért felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ

133/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület Rácz Krisztina „A két
virág és a súlyos küldetés” címû kötetének nyomdai költségeihez 200.000,Ft-tal hozzájárul.
2.) A képviselõ-testület felhívja a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésérõl
intézkedjen.
Határidõ: 2008. november 15.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

134/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület a Városfejlesztési-,
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság
javaslatát elfogadva megrendeli Veresegyház város közlekedési koncepciójának
elkészítését a Közlekedés Fõvárosi Tervezõiroda Kft-tõl, (Dobrocsi Tamás kutatás-

136/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület az önkormányzat
vagyonának értékesítése, hasznosítása
során alkalmazandó szabályokról szóló
13/2008 (IV.30.) rendelet 2.§ (1) a)
szerint - a mellékletben meghatározott
pályázati kiírás alapján - nyilvános
pályázattal kívánja értékesíteni a
031/12 hrsz-ú 1,0 ha nagyságú ingatlanát, nettó 60M Ft-os vételáron.
2.) A pályázat az ingatlan fele részére
(5.000 m2) vonatkozó vásárlási szándékkal is benyújtható, melynek vételára
nettó 30M Ft.
3.) Amennyiben a 2. pontban meghatározottak szerint csak az ingatlan felére vonatkozó vásárlási szándék érkezik, úgy a
képviselõ-testület a 031/12 hrsz-ú
ingatlan nem értékesített 5.000 m2-es
területét bérbeadással kívánja hasznosítani, 15 éves bérleti szerzõdéssel. A
szerzõdéskötés lehetõségét a pályázat
nyertesének biztosítja.
4.) A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat hirdetõtábláin, az önkormányzat internetes honlapján, valamint
az önkormányzat hivatalos lapjában
jelentesse meg.
5.) A képviselõ-testület a pályázati eljárás
nyertesét és a szerzõdéskötés biztosításának lehetõségét az elõkészítõ
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munkacsoport javaslatának figyelembevételével állapítja meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

137/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület az önkormányzat
vagyonának értékesítése, hasznosítása
során alkalmazandó szabályokról szóló
13/2008 (IV.30.) rendelet 2.§ (1) a) szerint - a mellékletben meghatározott
pályázati kiírás alapján - nyilvános pályázattal kívánja értékesíteni a 031/14
hrsz-ú 1,5 ha nagyságú ingatlanát,
nettó 86.400.000,-Ft-os vételáron.
2.) A pályázat az ingatlan kétharmadára
(10.000 m2) vonatkozó vásárlási szándékkal is benyújtható, melynek vételára
nettó 57.600.000Ft.
3.) Amennyiben a 2. pontban meghatározottak szerint csak az ingatlan kétharmadára vonatkozó vásárlási szándék érkezik, úgy a Képviselõ-testület a 031/14
hrsz-ú ingatlan nem értékesített 5.000
m2-es területét bérbeadással kívánja
hasznosítani, 15 éves bérleti szerzõdéssel. A szerzõdéskötés lehetõségét a
pályázat nyertesének biztosítja.
4.) A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat hirdetõtábláin, az önkormányzat internetes honlapján, valamint
az önkormányzat hivatalos lapjában
jelentesse meg.
5.) A képviselõ-testület a pályázati eljárás
nyertesét és a szerzõdéskötés biztosításának lehetõségét az elõkészítõ munkacsoport javaslatának figyelembevételével
állapítja meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

138/2008. (X.28.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület együttmûködési
megállapodást kíván kötni a Parking
Kft-vel (1071 Budapest, BajcsyZsilinszky út 32-34.). A megállapodás
tárgyát képezi a vasútállomás melletti
Pagoda Üzletház és a Baross utca által
közrezárt terület viacolor burkolattal
kialakításra kerülõ, 100-150 gépjármû
elhelyezésére alkalmas parkoló. A parkoló költségeinek fedezésére az önkormányzat a bekerülési költség 10%-át
biztosítja önrészként.
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ciók arcul köpését nem érzékelem
benne, akkor igenis érzem, jó felé haladunk, hiszen ezek a fiatalok végre a
saját nyelvük beszélik - remélem, sokan
megértik õket…
Anka Péter
Koltai Lajos filmjei:
Operatõrként (szerkesztõi TOP-10):
Angi Vera (1979)
Bizalom (1980)
Mephisto (1981)
Megáll az idõ (1982)
Redl ezredes (1985)
A gyönyör rabjai (1990)
A Napfény íze (1999)
Maléna (2000)
Csodálatos Júlia (2004)
Rokonok (2006)
Rendezõként
Sorstalanság (2005)
Este (2007)

Veresi Krónika
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Közélet

Veresi Krónika

Mephisto (1981) - színes, magyar-német-osztrák játékfilm, 144 perc
Szereplõk: Klaus Maria Brandauer, Cserhalmi György, Bánsági Ildikó
Rendezte: Szabó István
Eredeti regény: Klaus Mann
Forgatókönyv: Dobai Péter és Szabó István
Operatõr: Koltai Lajos
Mûsoron: 2008. november 15., 22:35, m2
Tartalom:
A történet az 1920-as években játszódik. A hamburgi színház társulatának tehetséges színészében, Hendrik Höfgenben mérhetetlen
karriervágy ég. A hamburgi kabaré jelentéktelen színészei segítették
a kiugráshoz. Magas politikai támogatóra lel, és karrierje meredeken ível felfelé. Baloldalisága és mûvészi féltékenysége miatt Höfgen nézeteltérésekbe kerül
a színház ugyancsak tehetséges színészével, a nemzetiszocialista Miklasszal. Höfgen érvényesülése érdekében feleségül veszi a nagypolgári családból származó Barbara Brucknert. A
Berlini Állami Színházban kap szerzõdést, ahol végre eljátszhatja álmai szerepét, Mephistót.
Ezzel megkezdõdik feltartóztathatatlan karrierje, épp az idõ tájt, amikor a nemzetiszocialista párt hatalomra kerül. Már nincs szüksége a régi emberekre, emelkedése során megtagadja a múltját, sorra elárulja társait, és fokozatosan behódol a náci hatalomnak.

„Köszönj szépen!”
Sokszor hallhattuk már ezt kisgyermekes szülõktõl, mikor lurkóikat a
kezdeti illemre nevelik. Köszönni,
másokat üdvözölni sokféle módon
lehet és kell: például máshogy érkezéskor és távozáskor. A köszönés az
emberi érintkezés legmindennapibb formája, vigyáznunk kell tehát,
hogy megfelelõ idõben megfelelõ
módon köszönjünk - újonnan induló Illemtan rovatunk elsõdlegesen
ehhez nyújt megfelelõ segítséget a
mai, egyre kevésbé udvarias, és jól
nevelt világban.
A köszönés, azaz egymás üdvözlése
régi-régi szokás, talán a legelsõ illemszabály, amit az ember kitalált, és megannyi változata volt, van, sõt, feltételezhetõen lesz is még.
Egy afrikai törzsrõl feljegyezték, hogy
köszöntéskor, bemutatkozáskor a markukba köpnek az ottani emberek; a tibetiek meglengetik a kalapjukat, kinyújtják
nyelvüket, és bal kezüket a fülük mögé
teszik; a maorik, Új-Zéland õslakói köszönéskor az orrukat dörzsölik össze, a
japánok pedig köztudottan derékból
meghajolva üdvözlik egymást.
A köszönésnél az udvariasság általános
szabályai érvényesülnek: tehát a férfi köszön elõre a nõnek, a fiatalabb az idõ-

sebbnek, beosztott a vezetõnek, fiú a
leánynak. Természetesen ez alól vannak
kivételek. Ne várja például egy fiatal
lány, hogy idõsebb férfi ismerõse elõre
köszönjön neki. Helyesebb az is, ha a
fiatalabb vezetõ elõre köszön idõsebb
beosztottainak, a férfi vezetõ a nõi beosztottaknak - sõt, sajátos szabályok vonatkoznak arra az esetre is, ha a nõk
egymást köszöntik: elsõként a hajadon
üdvözli a férjezett nõt, a gyermektelen a
gyermekes anyát.
Másik kivétel, ha valaki helyiségbe lép
be és ott már néhányan tartózkodnak:
köszönjön elõre tekintet nélkül arra,
hogy odabent férfiak, vagy nõk, vagy
fiatalabb személyek tartózkodnak. Érthetõen köszönjön és nézzen félreérthetetlenül arra, akinek köszön, amikor 3-4
lépés távolságra megközelíti a másikat.
A köszönés formái:
- A napszaktól függõen elfogadott köszönés, „jó reggelt”, „jó napot”, „jó estét”, „jó éjszakát kívánok”. Ha igazán
udvarias akar lenni, mindig használja a
„kívánok” szót. A gyerekeket a „szervusz”, a „szia” szavakkal üdvözölheti.
Búcsúzásra a „viszontlátásra” szó a legmegfelelõbb.
- Ma már a gyerekek többsége tegezi
szüleit, nagyszüleit, szûkebb, tágabb,
családtagjait. Ebben az esetben szülei-

nek, nagyszüleinek természetesen köszönhetnek „sziával”, „szervusszal”. Velük szemben is legyen tisztelettudó, és
az alapvetõ szabályokra ügyeljen!
A köszönéshez hozzátartozhatnak még
kiegészítõ tevékenységek: a kézfogás, a
kézcsók, a kalapemelés. A kézfogás
alapvetõ szabályai: mindig az idõsebb
nyújt kezet a fiatalabbnak, a nõ a férfinak, a vezetõ a beosztottnak, az oktató
a tanulónak, a magasabb beosztású az
alacsonyabb beosztásúnak. A másik fél
abban az esetben se tolakodjon a kézfogással, ha az elõbb felsoroltak valamelyike elfelejti a kezét nyújtani. Ilyen
esetben elmarad a kézfogás. Ha a kézfogás elõtt ül illik felállni és úgy fogadni
a nyújtott kezet. Nem illik hosszasan
fogni a másik kezét, nem szokás szorongatni, ropogtatni, erõsen rázni a társ
kezét - Illemtan rovatunk olvasása azonban remélem, ezek után szokásukká
válik…

A „szervusz” köszönés a latin „servus humillimus domini” köszönésbõl
rövidült. Ez annyit jelent „legalázatosabb szolgája az úrnak”. Ebbõl a
latin üdvözlési formából lett az „alázatos szolgája”, illetve késõbb az
„alászolgálja” köszönési mód.

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

17

2008. november

Veresi Krónika

Kultúra

avagy Leonardo is amatõr volt...
Jó, persze nem egészen: inkább
csak annak tartotta magát, ahogyan városunk mûvészei is gondolkodnak - jelen esetben ugyan nem
DaVincirõl, hanem magukról, mûvészetükrõl. Beszélgetõpartnereim,
azaz Hajdu Koppány festõ, illetve
Horváth Balázs fotós ambíciói, lelkesedése, valamint kreatív eszmerendszere azonban - benyomásaim
alapján legalábbis - meglehetõsen
professzionális méreteket kezd ölteni, és talán ezért is találkoztunk.
Meg persze a legaktuálisabb, Váckisújfalun nyitott kiállításuk kapcsán...
De miért is pont Leonardo?
Horváth Balázs: Amúgy ez nem az egyesületünk neve...
Hajdu Koppány: Nem bizony - csupán
csak arra gondoltam, hogy minden
nagy mûvész valahol amatõrnek érzi
magát, és ez alól persze Leonardo
DaVinci sem volt kivétel.

Mert minden mûvész érzi, hogy mindig
van tovább - azaz folyamatosan fejlõdnie, alakulnia kell egy festõnek, szobrásznak, teszem azt fotósnak?
Horváth Balázs: Köszönöm a szót.
Természetesen van abban igazság, amit
mondasz, én mégis hiszem, hogy sok
„naiv”, illetve amatõr alkotó közösen
profivá tud érni. Ha kortól és nemtõl
függetlenül megtalálják a közös hangot, úgy gondolom, szinte ideje korán
képesek olyan rezgésszámon létezni,
ami együttesen megszünteti õket amatõrnek lenni.
Hajdu Koppány: Hadd csapok le a rezgésszámra, hiszen pontosan ez a lé-

nyeg! Úgy gondoljuk ugyanis, hogy egy
világméretû rezonancia részesei volnánk
mindahányan, akik ennek a városnak
polgárai vagyunk - akik ebben az országban, ezen a kontinensen, illetve világon élünk: egy hatalmas globális közösség tagjai, éppen ezért (jobban) kellene
figyelnünk egymásra.
Hogy ehhez alkalmazkodva én is nemzetközi lehessek: egyszerre juttatod
eszembe Müller Pétert és Marshall
McLuhant. Bár ez utóbbi a '60-as évek
kommunikációs moguljaként pont hogy
pejoratív vonatkozásban használta világméretû prognózisai során a Világfalu, azaz a Global Village kifejezést, miszerint bizonyos idõ elteltével a televízió
térhódítása okán, illetve a szerkezet által
biztosított virtuális közelségnek köszönhetõen mindnyájan egymás szomszéd jának érezhetjük majd magunkat, ám
közvetlen szomszédainkról ezzel szemben már mit sem fogunk tudni - ez persze be is jött neki. Müller Péter azonban
azt mondja, hogy élõlényekként mind annyian rá va gyunk hurkolva
egy nagy, kozmikus össztáncra,
melyet életnek ne vezünk. Ezek sze rint valami hasonlót vallotok ti is?
Hajdu Koppány:
Sõt, ha már McLuhan kapcsán jóslatokról szóltál, tovább megyek: mint
minden valamirevaló utópia esetében, vélem, esetünkben is maga a folyamat a legérdekesebb. Úgy érzem nálunk sem már
csupán a kész alkotásról, a mûrõl szólnak a dolgok, tehát - hogy plasztikus
legyek - nem a becsomagolt hídról,
hanem magáról az akcióról, azaz ahogyan, amikor, és amiért becsomagolod
azt a valamit. Mindemellett persze a tudatformálás folyamatát egyaránt motiváló erõnek érezzük és ezáltal célként
tûzzük ki azt magunk elé. Számunkra
ugyanis fontos, hogy ne mindössze átrohanjunk az erdõn, hanem igenis üljünk
le néha egy kõre körülnézni - rácsodálkozni arra, hol vagyunk éppen, illetve
merre is fussunk tovább.
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Akkor most próbáljatok szólni a halandókhoz is...
Horváth Balázs: Értem, mire gondolsz,
de az egész valójában pofon egyszerû,
ráadásul te is ott voltál nyáron, mindenek kezdetén, a Nyitány címû kiállításunkon. Azóta, illetve annak is köszönhetõen úgy érezzük, itt, Veresegyházon
már megismert, mi több, elfogadott
minket a közönség. Ez pedig már csak
azért is remek érzés, mivel kezdetben
nem is igazán hittük, hogy be tudunk
kapcsolódni a város kulturális keringésébe - annyira sûrûk itt a programok,
hogy szinte már le is mondtunk a lokálpatrióta önérvényesítésrõl.
Ezek szerint vannak távolabbi terveitek is?
Hajdu Koppány: Ahogyan mondtam: a
város után most jöhet az ország, melyet
csigavonalban tervezünk elhagyni, majd
vár ránk Európa, a cél pedig már régóta
Bali, illetve a Magyar Indonéz Nagykövetség kiállítóterme. Világhódító utunk
második stációja Veresegyház után
tehát Gödöllõ, ahol is november 23-án,
a Sziget vendéglõben tartunk egy tárlattal egybekötött Márton napi utórezgést,
ahová természetesen minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
De persze, nem csak ti ketten...
Horváth Balázs: Így van, hiszen az önképzõkör egészen pontosan öt valódi
tagot számlál: rajtunk kívül tehát Gógucz Eleonórát, Bata Máriát, valamint
Tarcsi Dánielt... és persze nem szabad
elfeledkeznünk társulásunk hatodik,
valójában pszeudo-tagjáról, Klement
Zoltánról, aki a reméljük ezek után is
legfõbb szellemi táplálónk, és szakmai
segítõnk marad.

egyházon, és az újonnan épült családi
házba már beterveztük, és meg is valósítottuk a tervezett megélhetési lehetõséget, egy vendéglátó-ipari egységet, egy
drink-bárt. Ezt a késõbbiekben aztán egy
barátságos kis panzióval bõvítettünk,
melyben minden szobánk fürdõszobás,
illetve Internet hozzáféréssel ellátott.
Persze az üzletet illetõen mindig vannak
terveim, hiszen a vendéglátás régóta
örök szerelmemnek mondható: a közeljövõben a bár teraszát szeretném beépíteni. Ezzel a vendégeimnek nagyobb teret tudok biztosítani, nagyobb létszámú
összejöveteleknek, rendezvényeknek tudok házigazdája lenni. A jövõre nézve
különleges terveim vannak.
De a sok munka, elfoglaltság ellenére,
egy belsõ kényszer hatására ökölvívóedzõi szakképesítést is szereztem, s
nagy örömömre, mára már vannak ta-

Köszönjük
a támogatást!
Megköszönjük mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk
1 %-át a Veresegyház Kéz a Kézben
Óvoda „Kéz a Kézben” Alapítvány
javára utalták át.
A felajánlott összeget : 1.216.187,Ft-ot udvari, fából készült mászókák,
játékok, mozgásfejlesztõ tornaszerek,
valamint 35 csoport részére készségfejlesztõ eszközök vásárlására, fordítottuk.
Köszönettel:
„Kéz a Kézben”Alapítvány
vezetõsége.

Fabríczius Alapítvány
2007.-ben kapott SZJA
1%-nak elszámolásáról
A Mézesvölgyi iskola fõzõkonyhájának átalakítása során a zöldség- és
húselõkészítõ helység felszereléseinek megvásárlására fordította az
alapítvány a 2007 november kapott
1. 720.751 Ft személyi jövedelemadó 1%-át.
Támogatóinknak köszönjük
a segítséget.

Veresi Krónika

nítványaim is. A veresi Box klubban edzéseket indítottunk, ahol lassan kialakulnak a korosztály csoportjai. Mert ez
is szerelem…
És ahogyan a mondás tartja, aki ráérez
a tanulás igazi ízére, az nehezen tudja
abbahagyni, jelenleg is iskolapadban
ülök, tanulok, s talán tavaszra ez a számadás is sikerrel zárul. Errõl pontosabban
majd a késõbbiekben szeretnék beszámolni.
És persze nem szabad elfelejtenünk,
hogy a bokszoló-edzõ-bártulajdonos
ma már egyben képviselõ is...
Igen, jelenleg az elsõ ciklusom töltöm a
helyi Önkormányzatnál. Öt évvel ezelõtt

kezdtem foglalkozni a lokális politikával,
mikor a városban megalakult a Fidesz
Polgári Szövetség helyi szervezete. Sok
barátom már tagként mesélt a gyûlésekrõl. Megtetszett a hangulat, a cél,
ezért én is kértem a tagságba vételem.
A késõbbiekben aztán már a párt színeiben indultam a helyhatósági választásokon, így végül a 9. körzetben meg is
választottak. Hiszem tehát, hogy itt élõ,
tõsgyökeres veresiként szinte kötelességem részt venni a közéletben, a közfeladatok megvalósításában, illetve képviselni a lakosok érdekeit a Testületben.

Közélet

Mozgolódó mûvészek

2008. november

Anka Péter

Tájékoztatás
Az önkormányzati rendeletalkotás közszemlére tételérõl
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy Veresegyház Város
Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
9/2003 (V.21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 17.§ (7)
bekezdése szerint:
„Az állampolgárok szélesebb körét érintõ rendelet-tervezetet 30 napra
közszemlére kell tenni a Polgármesteri Hivatal titkárságán és a város
hivatalos honlapján.”
E rendelkezésben foglaltaknak, a lakossági vagy civil szervezetek rendelet-tervezetekhez történõ véleményezési illetve hozzászólási lehetõségének, az alábbi eljárási
rend alapján kívánunk eleget tenni.
Az elkészített rendelet-tervezetek - az SzMSz elõírásai szerinti feladatkörrel megbízott illetékes bizottságok véleményezése és javaslatai alapján - a Képviselõ-testület elé kerülnek elfogadásra. A Bizottságok és a Képviselõ-testület e tárgyban
összehívott és honlapon közzétett ülései nyilvánosak, ahol bármely szervezet vagy
személy a rendeletalkotással illetve a szabályozni kívánt területtel kapcsolatban,
érdemben hozzászólhat.
A hozzászólási lehetõség fennáll továbbá akkor is, amennyiben a Képviselõ-testület által elfogadott, de még hatályba nem lépett rendelet - legalább 30 napos ún. „kihirdetési” idõszaka alatt bárki a rendeletet vagy annak módosítását véleményezni kívánja.
Az e tárgykörben tett hozzászólásokat, véleményeket az Ügyrendi Bizottság Elnöke,
Szekszárdiné Bányai Katalin részére kérjük eljuttatni a szekszardikata@t-online.hu
mailcímre.
Az Ügyrendi Bizottság Elnöke a beérkezett valamennyi észrevételt a bizottság elé
terjeszti, aki a jogszabályokat érdemben befolyásoló javaslatokat megtárgyalja,
majd újra a Képviselõ-testület elé terjeszti, immár a jogszabály módosítására tett
javaslat formájában.
Jelen közzétételi eljárás az állampolgárokat szélesebb körben érintõ rendeletekre
vonatkozik, egyben kivételt képeznek az elfogadási határidõhöz kötött, törvényi
felhatalmazáson alapuló rendeletek, (pl. költségvetés, zárszámadás) valamint a
kötelezõ alkalmazhatósága miatt 30 napon belül megalkotandó és hatályba lépõ
helyi rendeletek.
Veresegyház, 2008. november 3.
Dr.Tahon Róbert
jegyzõ

Fabríczius Alapítvány Kuratóriuma
Anka Péter
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Kék szegletrõl, pláne pirosról ugyanis nem beszélhetek, hiszen azért
jobb, mert narancssárga, tehát Fidesz - nemrégiben önkormányzatunk képviselõ-testületének, illetve
az imént említett Magyar Polgári
Párt veresegyházi szervezetének
tagjával, az egykori bokszbajnokkal, Rácz Tivadarral beszélgettem.
A múlt hónapban jegyzõ úrral úgy kezdtem a beszélgetést, hogy megtudakoltam, honnan is származik valójában, ám
tudtommal, ez a kérdés az Ön esetében,
nem volna túlságosan helyénvaló...
Illetve a válasz nagyon is kézenfekvõ
lenne, hiszen tõsgyökeres veresegyházinak mondhatom magam. Itt születtem
a Petõfi utcában, ahol 13 éves koromig
gyerekeskedtem hat testvéremmel és
(azóta megboldogult) szüleimmel, akik
a késõbbiekben a Tompa Mihály utcában kezdtek építkezni. Mielõtt Budapestre költöztem volna, velük, a családi
házban éltem az életem.
Az Ön generációja is hasonlóan nagy
családdal büszkélkedhet?
Nekem két lányom van és a testvéreim
családjaiban is legfeljebb három gyermek
született. Az én idõsebbik lányom, Dóra
22 éves és immáron harmadik éve Sidney-ben tanul egy fõiskolán kereskedelmet, idegenforgalmat és piackutatást.
Már csak a diplomáját kell megszerezze
és végre - az õ elhatározása, s a mi reményeink szerint - hazatér. Anett a kisebbik
lányom pedig egyelõre középiskolás,
vendéglátó szakon, õ még csak 16 éves.
Említette, hogy egy idõre beköltözött a
fõvárosba. Minek volt köszönhetõ ez a
fordulat?
Nos, kövesd a nõt alapon végeredményben a feleségemnek, ám elsõ ízben a
sport, nevezetesen az ökölvívás szólított
Budapestre. A társaim, barátaim ugyanis elõszeretettel jártak a Honvédba
bokszolni, számomra pedig nagyon érdekes, és imponáló kezdett lenni a
tudat, hogy egy ilyen egyesületnek a
tagja lehetek. Jelentkeztem tehát,

elmentem az elsõ, második és a harmadik edzésre, majd a bíztató szavakra,
hogy folytassam, rendszerré vált az életemben. Jártam is szorgalmasan, hetente háromszor, fejlõdtem, bemutatókon,
versenyeken vettem részt. Néhány év
elteltével a magasabb eredmény elérése
érdekében, több tréninget kellett vállalnom, napi 2 edzésre jártam (egy edzés
2,5-3 óra hosszú), ez heti 10-12 alkalmat jelentett. Eddigre a szakosztály kiemelt fõállású sportolóvá, hosszú idõn
keresztül ez volt a munkahelyem, majd
behívtak katonának.
Ez törést jelentett a további sportpálya futásában?
Szerencsére nem. Ez a század a sportolókat fogta össze, voltak kosarasok,
evezõsök, birkózok, és ökölvívók. A bevonulás másnapján folytatnunk kellett a
munkát, a verseny felkészülés idõszakában nem lehetett kiesni az edzés ritmusából. Ennek köszönhetõen állandó
kimaradási engedélyünk volt, kevés idõt
kellet a laktanyában töltenünk. Ami különlegesnek mondható, ebben az idõszakban (amikor nem volt könnyû civilként nyugatra utazni) mi többször repültünk a nyugati világba versenyezni.
Már csak a kollektív büszkeség-tudat
miatt is, hadd kérdezzem meg: milyen
eredményekkel büszkélkedhet az ökölvívás terén, képviselõ úr?
Válogatott sportolóként többszörös
budapesti, illetve nemzetközi bajnoknak
mondhatom magam, nagy szívfájdalmam azonban, hogy a Dózsa egykori
bokszolójának, Csjeff Zoltánnak köszönhetõen az országos bajnokságokon
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mindig csak második helyen végezhettem - annak ellenére, hogy csapatversenyeken sikerült gyõzedelmeskednem
felette. De volt alkalmam Németországban is bunyózni az akkori világbajnok,
Rene Weller ellen három menetben. Ott
ugyan pontozással kikaptam, ám a késõbbiekben sikeresen szállhattam ringbe
a kubai világbajnokkal azon a Honvédkupán, melyen az akkori, meglehetõsen
kényesnek mondható politikai helyzetben is második lehettem. Végeredményben úgy szummázhatjunk, hogy
válogatott ökölvívóként, igen erõs
mezõnyben bokszoltam végig tíz évet.
És akkor ugye, hogyan is volt az a bizonyos „cherchez la famme”?
Persze megint csak a bokszhoz kanyarodhatok vissza, hiszen a feleségem
akkoriban még röplabdázott, tehát egyfajta sportházasság a miénk, így is ismerkedtünk meg annak idején. Az õ felbukkanásával, illetve a kapcsolatunk
késõbbi elõre haladtával aztán természetesen valódi, komoly célok kezdtek
elõttünk körvonalazódni. Így sajnálatos
módon egyre inkább elõtérbe került a
pénz, vagyis annak hiánya. Az ökölvívásnak köszönhetõ meglehetõsen jelentõs fizikai erõnlétem apropóján tehát,
(bár érettségim és szakmám a vendéglátáshoz kötött) személy-, és vagyonvédelemi szakképesítést szereztem, évekig
személyvédelemi feladatokat láttam el..
De ezek szerint a képviselõségen túl,
mára nem ebbõl él.
Nem. A rendszerváltást követõ helyi közmûvesítés után 1995-ben vásároltunk
ingatlant a feleségemmel itthon, Veres-
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Kert-Észkedés,
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A jobb sarokban: Rácz Tivadar!

2008. november

avagy a kertrõl frissen fiatalosan

Ismét üdvözölhetem a Tisztelt Olvasót,
immár nyakig az õszben, amely évszak
talán a legszínpompásabb mindegyik
közül. Az elszínezõdõ lombok aranytól
a bíborig terjedõ színekben pompáznak, ami a rövidülõ nappali órák és a
csökkenõ hõmérséklet együttes eredménye. A tápanyagok visszaáramlása a fás
részekbe okozza a levélhullást. Az erdõkben a lehulló avar humusszá, idõvel
pedig a növények számára könnyen felvehetõ ásványi anyagokká alakul.
Mindez azt jelenti, hogy foglalkoznunk
kell az avarkérdéssel. A díszkertekben az

avart
igyekezzünk
minél hamarabb eltávolítani, ellenkezõ
esetben a gyepes felületek „megfulladnak”. Gyûjtsük össze
az avart és készítsünk
levélkomposztot, amit
késõbb visszajuttathatunk a fák alá, vagy
a virágoskertekben
hasznosíthatunk. A
komposzttároló térfogatának legalább 1
köbméternek kell lennie. Amennyiben a
tároló ennél kisebb,
akkor az összegyûjtött lomb csekély
mennyisége miatt a rothadási folyamat
nem indul be rendesen. A levélhulladékot 15-25 cm vastag rétegekben
tegyük a komposztálóedénybe (létezik
kész, fa és mûanyag kivitelû, de néhány
deszkából, magunk is összeácsolhatunk
egyet). A rétegek közé szórjunk ammónium-szulfátot vagy a kereskedelemben
szintén kapható komposzt-aktivátort.
Kisebb kertekben a kilyuggatott mûanyagzsákos módszer ajánlott, helytakarékossági szempontokból. Ilyenkor
a lomb közé keverjük az ammóniumszulfátot vagy komposzt-aktivátort,
majd locsoljuk be alaposan és kössük el
a száját, a gyorsabb lebomlás érdeké-

ben. Mintegy fél év elteltével talajtakarásra, ill. bedolgozásra egyaránt kiváló
talajjavítóként használható.
Jó tudni: az örökzöldek és néhány
lombhullató faj, így az akác (Robinia
pseudoacacia) és a dió (Juglans regia)
lombja sem alkalmas komposztálásra.
Valamint a nyár (Populus-ok) és a platán
(Platanus-ok) lombja lassabban bomlik
le, mint a bükk (Fagus-ok), vagy a tölgy
(Quercus-ok) levelei.
Viszlát, a következõ számban.
Horváth Balázs
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egész télen nem lesz náthás, nem fog
köhögni, nem lázasodik be. Ez sajnos
nem így van, mert egyéb kórokozók
ellen az oltás nem véd.
Mint minden gyógyszernek, így az influenza elleni oltásnak is lehetnek mellékhatásai, ezt sem szabad eltagadni!
Az oltást követõen néha elõforduló
mellékhatások (az oltás helyének bepirosodása, enyhe láz) az immunrendszer
aktiválódásának következményei, és az
oltást követõen kb. 2 nap alatt elmúlnak. Rendkívül ritka esetben súlyos szövõdmény az úgynevezett Guillain-Barré
szindróma. A súlyos bénulást és fájdalmakat okozó, de 80-90%-ban jól gyógyuló idegbántalom kialakulását a
jelenleg Magyarországon alkalmazott
oltóanyaggal kapcsolatosan még nem
regisztráltak.
Az idei influenzajárvány azért lehet
rosszabb, mint a korábbi években, mert
a fenyegetõ vírus új típusú. A szakemberek felhívták az emberek figyelmét,
hogy ebben az esztendõben még fontosabb a védekezés, aki teheti, oltassa be
magát, különösen a „veszélyeztetett
csoportokba” tartozók. Az Egészségügyi
Világszervezet szerint három új törzzsel
találkozik idén elõször Európa.
Dr. Marczell Mihályné

Közélet

A szociális otthonokban, öregek otthonában, egészségügyi intézményekben
hosszú ideig ápoltak, a 60 éven felüliek,
az egészségügyi, és a szociális intézményekben, a baromfi feldolgozókban,
vagy telepen dolgozók.
Akik a térítésmentesen jogosultak, õk a
háziorvosuktól kérhetik az oltást. Akik
nem tartoznak a magas kockázati csoportba, de szeretnének influenza ellen
védõoltást kapni, a háziorvosukkal írathatják fel a vakcinát, és térítés ellenében
a gyógyszertárakban juthatnak hozzá.
A védõoltásért legkevesebb 940, maximum 2084 forintot kell fizetni.
A védõhatás a beadás után két hét múlva alakul ki, és akár egy éven keresztül is
tarthat. Sajnos kevesen élnek a lehetõséggel, az érintettek mintegy harmada,
pedig a vizsgálatok kimutatták, hogy a
vakcina hatékonysága 70-90 % körüli. Ez
azt jelenti, hogy a beoltottak 70-90%-a
teljes védettséget élvez a betegség ellen.
A védõoltás a betegséget elõzi meg és a
vírus szövõdményei ellen is csak ez véd.
Sok tévhit terjedt el az influenza elleni
védõoltásról. Néhányat vizsgáljunk meg.
Sokan mondják, hogy õk nem szokták
megkapni az influenzát. Erre az a válasz, hogy lehet, hogy így van de ez nem
jelenti azt, hogy idén sem betegszik
meg, mivel évrõl évre más törzs fordul
elõ, és a mostanira könnyen lehet, hogy
érzékenyebb. Még az egészséges gyerekek és fiatal felnõttek is súlyosan megbetegedhetnek. Az influenzás személyek átlagosan hét napig esnek ki a
munkából, illetve iskolából.
Az sem állja meg a helyét, hogy a terhesek nem kaphatnak influenza ellen
védõoltást. A terhességi alatti vakcináció elõnyös, mert a hat hónapos kor
alatti csecsemõk oltása nem javasolt,
ezért õk különösen veszélyben vannak.
Az anya védõoltása viszont, az anyatejen keresztül védi a csecsemõt is.
Néhányan azt gondolják, hogy maga az
oltóanyag influenzát okozhat. Ez nem
lehetséges, mert az oltóanyagban nincsenek fertõzõképes influenzavírusok.
Az viszont elõfordulhat, hogy a vakcina
beadása körüli napokban megfertõzõdik valaki az 1 millió oltott személy közül valamilyen egyéb kórokozóval. Ezek
okozhatnak influenzaszerû tüneteket is,
azonban a már megkapott védõoltás
ebben az esetben sem jelent semmiféle
veszélyt az adott személyre nézve.
Az tévedés, hogy akit beoltanak, az

Veresi Krónika

Interjú Harrach Péterrel

Beadassam, vagy ne adassam be??
Minden évben késõ õsztõl tavaszig
találkozunk az influenzavírus által okozott megbetegedésekkel. A betegség
világszerte elõfordul, és mivel kialakulásáért vírusok felelõsek, ezért antibiotikumokkal nem pusztíthatók el. A vírusok
köhögéssel, tüsszentéssel és beszéd
közben kerülnek a levegõbe, így nagyon
könnyen terjednek. A megbetegedés
hirtelen kezdõdik, magas lázzal, erõs
fejfájással, izomfájdalommal és gyengeséggel jár. A magas láz megterheli a szívet, a tüdõt és felboríthatja az anyagcserét. Elsõsorban a gyengébb
védekezõ-képességû személyek vannak
fokozott veszélyben. Az idõsek, a kisebb
gyerekek és a krónikus betegek. Náluk
gyakrabban lépnek fel szövõdmények is,
elsõsorban hörghurut vagy tüdõgyulladás. Az influenza általában magától
meggyógyul 1-2 hét alatt, de a betegek
gyakran csak hosszú hetek után nyerik
vissza régi formájukat. Az emberek tévedésbõl sokszor influenzának hívnak
szinte minden légúti fertõzést, pedig
azt más kórokozó idézi elõ, ezért lefolyása, és kezelése is eltérhet a valódi
influenzától.
Többféle kórokozó okozhat influenzaszerû megbetegedést (láz, torokfájás,
rossz közérzet), influenzát azonban csak
influenza vírus okoz. Az influenza fertõzések igazi veszélyét egy egészséges
immunrendszerû embernél nem az elsõdleges fertõzés, hanem a szintén vírusos eredetû, illetve a bakteriális ráfertõzõdéssel kialakuló tüdõgyulladások jelentik. A vírusos eredetû pneumónia általában a fiatal felnõtteket veszélyezteti,
melynek lefolyása nagyon súlyos is lehet.
A világon influenzában több ember hal
meg, mint bármely más fertõzõ betegségben. Ennek ellenére megelõzését
nem vesszük elég komolyan.
A megelõzés leghatékonyabb módja a
védõoltás, melyet bárki megkaphat, aki
elmúlt 6 hónapos, régebben nem volt
heves oltási reakciója, vagy nincs súlyos
tojásallergiája. Tehát mindenkinek ajánlott, de különösen fontos, hogy védõoltásban részesüljenek azok, akiknek alapbetegségük, bizonyos gyógykezelésük,
vagy életkoruk miatt az influenzafertõzés
súlyos lefolyású, vagy életveszélyes lehet.
A lakosok egy része az oltást térítésmentesen megkaphatja. Ide taroznak a
krónikus betegségben szenvedõk (szív,
keringés, légzõszerv, vese, anyagcsere,
rosszindulatú daganatos betegség).
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(Az Országgyûlés alelnökével, körzetünk képviselõjével)
Kérem, foglalja össze néhány mondatban, hogy az országos politikában
milyen feladatokkal jár mindaz, hogy
parlamenti képviselõként, a Parlament
alelnökeként is tevékenykedik?
Az egyéni képviselõ elsõsorban a körzete érdekét képviseli, de országos politikai felelõsséget vállal. Hálás vagyok a
választóimnak, hogy tíz éve képviselhetem õket. Ez adott lehetõséget arra
is, hogy négy évig kormányzati munkát
is végezhettem, megvalósíthattam elképzeléseimet a szociál- és családpolitika területén. Ma parlamenti tisztségviselõként dolgozom. Ez is igen színes
elfoglaltságot jelent.
Hogy telt a mai napja?
Reggel egy megbeszéléssel kezdtem,
majd fogadtam a tajvani külügyminiszter-helyettest, felkészültem egy napirend elõtti felszólalásra, elmondtam a
beszédet, elnököltem, néhány levél és
telefon következett (közte tájékoztatás
a veresi közéleti perpatvar újabb fejleményeirõl), most pedig Önnek válaszolok. Maga az elnöklés is változatos élményt nyújt, ha szavazás van, és teljes a
létszám, akkor koncentrálni kell. Az éjszakába nyúló viták, néhány szakpolitikus részvételével enyhén szólva unalmasak és fárasztóak.
Magyarországon ma nincs olyan kistelepülés, ahol ne okozna feszültséget a segélyezés rendszere. Kiemelne a programjukból néhány olyan javaslatot,
amely a szociális területre vonatkozik, és
az egész társadalmat érinti?
A probléma közismert, százezrek élnek
segélybõl és családi támogatásból. Vagy
azért mert nincs munkalehetõség, vagy
azért mert nem akarnak dolgozni. A
megoldás egyszerû, munkát kell biztosítani, ha kell, közmunkát. Segélyt pedig,
csak krízis helyzetben. Amikor átadtuk a
kormányzást a minimálbér háromszorosa volt a segélynek, érdemes volt dolgozni. Ma ez a különbség eltûnt, növekedett
is a segélybõl élõk száma. A munka társadalmi megbecsülését erõsítette a családi adókedvezmény. Ma gyakorlatilag ez
is megszûnt, a pénzt pedig, az is kapja,
aki a lábát lógatja. A családi pótlékot
iskolalátogatáshoz kötöttük, ma ezt is
megszüntették.
Egy
kormányzati
intézkedés akkor helyes, ha hátterében
az egészséges társadalom képe van.
Kérdésére a válaszom, tegyük azt, ami

egyszer már bevált, természetesen az új
kihívásokra adott új válaszokkal együtt.
Mint a körzet képviselõje, hogyan tudja
a választói hangját hallatni a parlamentben és milyen lehetõségek nyílnak az itt
élõk gondjainak megoldásához, céljainak eléréséhez?
A választói érdekek képviseletének több
eszköze van, ezekkel én is rendszeresen
élek. Ilyen az interpelláció, vagy kérdés
az illetékes miniszterhez - szóban vagy
írásban. A képviselõk maradék tekinté-

zat segíthet. Van viszont két település,
ahol a gyermekszám növekedése miatt új
iskolára van szükség, az egyik Veresegyház. Büszke vagyok arra is, hogy annak
idején tudtam segíteni a Mézesvölgyi
iskola építését. A most épülõ református
iskola ügye sokkal keményebb dió.
Veresegyház fejlõdése, közéleti eseményei mennyire ismertek Ön elõtt, és képviselõként mit tud ígérni az itt élõknek a
közeljövõre, illetve hosszabb távra elõretekintve?

lyébõl arra is futja, hogy parlamenten
kívül próbáljanak eredményt elérni. Például egy útépítés esetén az illetõ hatóságnál vagy cégnél.
Konkrét példát is tudna említeni az
utóbbi idõbõl, amikor a körzetben felmerülõ közérdekû ügyben sikerült ered ményt elérnie?
A regionális víziközmûveket nagy veszély
fenyegette. A tervekben elõbb összevonás, majd tõzsdei értékesítés szerepelt.
A víz a következõ évtizedek legnagyobb
értéke lesz. Egy képviselõtársammal
összefogva minden fórumon tiltakoztunk. Ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy
visszakoztak, legalábbis egyelõre.
Az önkormányzatoknak nagy nehézsé get jelent az oktatási intézmények fenntartása, voltak-e az utóbbi idõben ilyen
problémákkal kapcsolatos megkeresések a körzetébõl?
A kisiskolák a bezárástól félnek, az egyháziak a normatíva csökkentése miatt
szenvednek. Nagy baj, ha az iskola léte
csupán gazdaságossági kérdés. A körzetben is több iskola került veszélybe. Rajtuk
csak egy új szemléletû oktatási kormány-

A programot helyben kell készíteni. Nekem persze lehet errõl véleményem, és ha
jónak látom, támogathatom. Annyit
azonban mondhatok, hogy a város jövõje szempontjából legfontosabbnak látom:
• fékezni, illetve racionalizálni a további
beköltözést, és az ipari beruházásokat
• támogatni az idegenforgalmi létesítményeket
• középiskolákat építeni
• javítani a közlekedést (elõvárosi vasút?)
A városkép szépen alakul, a kulturális
élet szintén (van konkrét javaslatom is).
A közélet viszont problémás. Kevesebb
indulat és egyéni ambíció, több önmérséklet és hozzáértés kellene.
Mindnyájunk közös felelõssége, hogy
Veresegyház élhetõ, kellemes település
maradjon.
A képviselõ tevékenységérõl bõvebb tájékoztatás a honlapján található.
(harrachpeter.fidesz.hu)
Brockhauser Edit
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Közel 20 év telt a Magyar Köztársaság kikiáltása óta. Közel 20 éve
méltóképpen ünnepelhetjük az
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Veresegyház városa méltó, megható, érzelmeket
felkavaró ünnepségsorozattal emlékezett meg az évfordulóról.
Október 21-én kedden Wittner Mária
Hóhér Vigyázz címû alkotását tekinthették meg az érdeklõdõk. Az alkotók az
alábbi szavakat fûzték filmajánlóul.
„Siklósi Beatrix és Matúz Gábor nem
szokványos módon örökítették meg az
egykori 56-os forradalmár, a siralomházban annak idején hónapokat eltöltött halálraítélt életét és gondolatait, aki
mostanság a Fidesz parlamenti képviselõjeként borzolja a „nemzetellenes”
politikát folytatók idegeit.

Kapott
anyagból
Mint arról már legutóbbi számunkban is hírt adtunk: Veresegyházon
javában folynak a járda-építési
munkálatok. A legeredményesebb
elõmenetel érdekében most azonban azt is közöljük, hogy ha bárki
is olvasóink közül úgy érzi, az õ
utcájában nem kielégítõ a gyalogos útfelület állapota, lakossági
összefogás bejelentése után, az
önkormányzat elõszeretettel biztosítja a rekonstrukcióhoz szükséges anyagokat - az utca lakóinak
csak közös erõvel megépíteni kell
azt. Képünkön is hasonló kezdeményezés alapján elkezdett
munka látható: az önkéntesek a
város vezetése által ajándékozott
járófelülettel látják el a református
templom járdáját.

Az érzelmeket felkavaró alkotás egyediségéhez hozzájárul, hogy látható és
hallható benne Waszlavik László zenész,
aki idõnkénti felbukkanásával végigkíséri a fõszereplõ sorsát, tangóharmónikájával összekötve a XX. Század harmincas éveit az 1956-os forradalom és
szabadságharc idõszakával, valamint a
vérbe és gyalázatba folytott ötvenedik
évfordulóval. Emellett több dal is elhangzik az ötvenhatos forradalomról írt
elsõ és mind a mai napig egyetlen rockoperából, valamint egy dal erejéig felbukkan a filmben Bokor Tünde a varázslatos hangú erdélyi énekes…”
Sz. Tolnai Ildikó házigazda (FIDESZ
MPSZ) invitálására az Innovációs Központ Konferencia Terme teltházzal várta
a filmet, valamint eleget tett a meghívásnak Harrach Péter az országgyûlés
alelnöke, Ékes Ilona parlamenti képviselõ, Pásztor Béla polgármester, valamint a film alkotói közül Siklósi Beatrix.
Az érzelmeket felkavaró film utáni beszélgetésben lehetõség volt megismerni
a film alkotóinak, és a meghívottaknak

Rendõri intézkedés
a képviselõ-testületnél
2008. október 28-án Veresegyház Város Önkormányzata Képviselõ-testületi
ülést tartott. A testület a nyílt napirendi pontok megvitatása után áttért a
zárt ülés napirendi pontjainak megtárgyalására. Azaz csak áttért volna...

megbízás adása, illetõleg visszavonása,
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása és állásfoglalást
igénylõ személyi ügy tárgyalásakor, ha az
érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele.”

Az egyik veresegyházi egyesület tagja (vagy
ki tudja, lehet magánszemélyként) úgy
döntött, hogy nem hagyja el az üléstermet.
Hiába kérte õt többször is szép szóval
Pásztor Béla polgármester, hiába tájékoztatta õt Dr. Tahon Róbert jegyzõ a
vonatkozó jogszabályok idézésével, úgy
döntött, hogy a törvények semmibevételét
választja. Ezek után a Képviselõ-testület,
rendõri intézkedést kért, hogy az ülés
zavartalanságát biztosítani tudja.
Tájékoztatóul közöljük pontosan az Önkormányzati törvény 12.§. (4) a) bekezdését.

Az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezett bele.

„A Képviselõ-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetõi
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véleményét is. A film közelebb juttatta a
nézõt egy sokszor, sokféleképpen magyarázott történelmi korszak pontosabb
megismeréséhez azzal, hogy új megvilágításból, egy halálraítélt szemszögébõl
tekinthettünk be 56 felkavaró eseményei közé.
Dr. Tahon Róbert, jegyzõ

Veresi Krónika

Gyengén muzsikál
a veresi focicsapat
12 forduló után elmondhatjuk, hogy a
mérkõzések végeredményei alapján
meglehetõsen gyengén szerepel a Veresegyház VSK férfi felnõtt futballcsapata az NB-as Mátra csoportban.
Oroszi Sándor gárdája 9 vereséggel, 2
döntetlennel, és mindössze 1 gyõzelemmel jelenleg a 15., azaz az utolsó
helyen áll a táblázaton. Elsõ az Újpest
FC B, második a Salgótarján, és harmadik a Mezõkövesd.
Oroszi Sándor edzõ:
„A bajnokság elején vettem át a csapat
irányítását, elõtte az utánpótlás együttesekkel foglalkoztam. Igaz, az eredmények nem úgy jöttek azóta, ahogy azt
terveztük, de kitûzött célunk a csapatépítés. Sok fiatal játékos került az
együtteshez, néhányan viszont nem
úgy teljesítettek, mint ahogy az elvárható lett volna tõlük, így tõlük búcsút
vettünk.
A gyengébb szerepléshez az is hozzájárult, hogy a vesztes meccseket akár
meg is nyerhettük volna, ha értékesítjük
a helyzeteinket.
Bízunk abban, hogy a jövõben jobb
eredményeket elérve, tovább építve a
csapatot, minél jobb helyezést érünk el
a bajnokságban.”

Életmód és sport

Méltóságban
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2008/2009-es bajnokság, õszi szezon
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló

2008.08.10
2008.08.16.
2008.08.24.
2008.08.30.
2008.09.07.
2008.09.14.
2008.09.20.
2008.09.28
2008.10.05.
2008.10.12.
2008.10.19.
2008.10.26.
2008.11.01.
2008.11.09.
2008.11.15

Veresegyház
Újpest FCB
Versegyház
Putnok
Veresegyház
Veresegyház
RAFC
Veresegyház
Balmazújváros
Veresegyház
Salgótarján
Veresegyház
Maglód
Veresegyház
Balassagyarmat

Tura
Veresegyház
Eger
Veresegyház
Tiszafüred
Ózd
Veresegyház
Tiszaújváros
Veresegyház
Mezõkövesd
Veresegyház
Vasas B
Veresegyház
Gyöngyös
Veresegyház

0:1
3:0
1:2
1:1
0:2
1:1
3:0
4:1
2:0
0:1
4:0
2:1
Lapzárta után
?:?
?:?

Lapunk következõ számában a veresegyházi kézilabdásokkal foglalkozunk
bõvebben, addigis annyit megosztunk
Önökkel, hogy a felnõtt férfi kézilabdacsapatunk az elsõ helyen áll csoportjában.
Varga János

Nem tudunk azonosulni a szándékos törvénysértõ magatartással, a demokrácia
alapvetõ szabályainak semmibevételével.
Nem tudunk azonosulni a társadalmi
együttélés alapvetõ szabályainak be nem
tartásával, vagyis azzal, hogy egy
megválasztandó személy kifejezett
szándékát figyelmen kívül hagyja egy
magánszemély, vagy egy egyesület, a
törvényesség álcája mögé bújva.

Dr. Tahon Róbert, jegyzõ
www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com

21

2008. november

Veresi Krónika

Életmód és sport

Tizenhatodik alkalommal tartottuk a
címben jelölt eseményt, mely 1993-ban
Bogárdi Zoltán akkori MDF-es országgyûlési képviselõ kezdeményezésére
indult, és azóta - Morvai László lelkes
szervezésében - hagyománnyá vált.
Tizenöt éve emlékezünk utcai futóversennyel nemzeti ünnepünk hõseire.
A rendezvény lebonyolításban évek óta
nagy segítségünkre van a Fabriczius iskola tantestületébõl 5-6 kolléga, valamint a
helyi Polgárõrség teljes állománya és a
Mûvelõdési Ház néhány dolgozója.
Valamennyiüknek hálásan köszönjük a
munkájukat!
Ahhoz, hogy szinte mindenki kapjon
ajándékot, üdítõt, a helyezettek érmeket,
anyagi támogatókra is szükség van.

Ezek; Veresegyház Város Önkormányzata
és a Gramex 2000 Kft.
Az idei verseny - sokat úgy hitték - , hogy
elmarad, mert az esõs, hûvös idõ mindenkit otthon tart a meleg szobában! De
majdnem annyian - pontosan 231-en futották le az 1956 m-es távot, mint
amikor szép idõ van.
A címben megfogalmazott "családi" futás
is szépen igazolódik. Együtt fut anya,
apa, nagyszülõ, gyermek, testvér, rokon.
Szép, és felemelõ élmény ez a futóknak
is, közönségnek is, és a szervezõknek is!
És most nézzük a 10 korosztály elsõ
három helyezettjét!
Lencsés Csaba
városi szabadidõ-sport szervezõ

2008. õszi

PING-PONG
bajnokság
Öt korcsoportban, csak amatõr
(MOATSZ ranglistáján nem szereplõ)
hölgyek és urak részére
a veresegyházi Mézesvölgyi
– AULÁBAN

NOVEMBER 30. – VASÁRNAP
születés:
2008–1996.
1995–1994.
1993–1990.
1989–1968.
1967. és elõbb

idõpont:
10 óra
10 óra
12 óra
15 óra
15 óra

PÁROS VERSENY CSAK A FELNÕTT
EGYÉNI INDULÓKNAK:
kb. 18.45-kor.

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
Érem és oklevéldíjazás
korosztályonként, nemenként
az I.-III.-nak.
NEVEZÉS LEZÁRÁSA SZIGORÚAN
A KORCSOPORT KEZDÉSI
IDÕPONTJA ELÕTT 1/4 ÓRÁVAL!!!
Néhány ütõt tudunk adni,
de jobb a saját!
A helyszínt és a díjakat Veresegyház
önkormányzata biztosítja.

2008. október 23.i UTCAI FUTÓVERSENY
EREDMÉNYE
NÕK
Létszám: 98 fõ
Abszolút elsõ:

Novák Eszter

1996.

Dunakeszi

Legfiatalabb:

Szabó Noémi

2005.

Veresegyház

Legidõsebb:

Kese Ilona

1940.

Miskolc

FÉRFIAK
Létszám: 133 fõ
Abszolút elsõ:

Kõnig Attila

1993.

Õrbottyán

Legfiatalabb:

Mayer László

2005.

Veresegyház

Legidõsebb:

Kese Zoltán

1932.

Miskolc
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MINDENKI CSAK A SAJÁT
KORCSOPORTJÁBAN INDULHAT!
Felvilágosítás:
Lencsés Csaba 20-222-2255

Gyermekeinkért...
…dolgoznunk kell. Kis gyerek, kis gond,
nagy gyerek, nagy gond - szoktam hallani szülõk körében, és biztos most
sokan úgy vannak vele: könnyen beszél.
Persze igazuk van, hiszen valóban nem
ébreszt legszebb álmomból síró csöppség, nem dugdosnak elõlem elégtelen
érdemjegyeket rejtõ ellenõrzõt, nem kell
rettegnem éjjeli órákon míg be nem fut
az utolsó vonat elsõszülöttemmel, sõt,
tandíjat sem fizetek felsõoktatásáért.
Nem, én csupán egy gyermekcipõben
járó lapot próbálok nevelni.
Ahogyan Önök, tisztelt édesapák, és
kedves édesanyák teszik szülõi kötelességük a nap 24, illetve a hét 168 órájában, az év 365 napján - ha jól cselekszenek. Pontosan ezért igyekeztem hát
megtalálni bevezetõmben a párhuzamot eltérõ hivatásunk, ám azonos elhivatottságunk között: aggódom értük.
Az Ön gyermekéért, valamint a nyelvért,
melyet használ, ha magyarnak született.
Ezek tehát most nem az egyedülálló
férfi, hanem az író, azaz a kenyerét
betûvel keresõ ember kétségbeesett
szavai, tisztelt Uram és kedves Asszonyom, melyek egy igen sajnálatos társadalmi jelenség apropóján keresnek fogékony füleket maguknak.
Mint minden valamirevaló nemzet,
mely nyelvében él, természetesen a
magyar sem az utóbbi pár évben
kezdett töltelékszavakat használni
egyre gyatrább szókincse, avagy a rendre rohamosabban száguldó információs-sztráda gyorsító sávjában szükséges, szintén kötelezõen gyorsított
gondolkodása okán - hogy pro és
kontra is megemlékezzek magunkról.
Persze néha a „hmm” és az „õõõ”
ugyanúgy képes információt közvetíteni a hallgató felé, mint a valódi szavak, legalábbis ahogyan Herbert Clark
állítja a kaliforniai Stanford Egyetemen.
Az angolszásznyelvcsalád tagjai az
„um”-ot használják egy hosszabb
szünet elõtt, a rövid hiátusokat megelõzendõ pedig „uh”-t mondanak. A
bizonytalan spanyol azt mondja „em”,
a svéd „hmm” szócskát hallat, míg a
japánok egy sor lehetõség közül
választhatnak: ezek közé tartozik például az „anoo” és a „jaa” - e szavak
közös jellemzõje, hogy tetszés szerint

nyújthatók, ezért könynyen igazíthatók aszerint,
hogy
éppen
milyen
hosszú szünetet kívánunk
elkerülni.
Persze, ahogyan írtam, a
jelenség nem új keletû már megboldogult Hofi Géza is kifigurázta a túl sokat „õõõ”-zõket: „Miért
mindig Õ? Sosem mondja, hogy ÉN.”.
A fentebb példaként említett szócskák
azonban valójában inkább csak
hangzók, komplett szónak az „õõõ”-t
nyilván nem nevezhetnénk, de én
talán még az „izé”-vel is vitatkoznék
bizonyos szövegkörnyezetben. Ezzel
szemben úgy tapasztalom, hogy 30
éves korig bezáróan, egyre inkább
elterjedtebbé válik az „így”, az „ilyen”,
illetve a „tehát hogy” használata. Az
elsõ kettõ konkrét funkciója szerint
ugye minõségjelzõ szereppel kellene
bírjon, míg az utóbbi pár évben ennek
ellenére gusztustalanul sokszor alkalmazott, fülsértõnek tetszõ mennyiségben használt kötõszóvá vált a fiatalok
körében. „És akkor így elmentünk egy
ilyen helyre” - egy tökéletes példamondat, bármelyik gyermek szájából
hallhatnánk, és sajnálatosan halljuk is.
Nem azt akarta ugyanis kommunikálni
az elõzõ szerkezetben, hogy lassan
mentünk el egy jó kis helyre, csak valami oknál fogva, egészen egyszerûen
többet akart közölni, mint amennyi
sokszor szegényes szókincsébõl adódna, illetve szeretné, ha tovább tartana
a mondókája. Igen, sokszor túl akarjuk
magyarázni a dolgokat, hiszen rohanó
világunkban szeretnénk mindig a legpontosabban fogalmazni, és lehetõleg
a leggyorsabban, mely állapot a
tömegeket rendre a „tehát hogy” töltelék használatára készteti újabban igen, bevallom gyakran engem is.
Tisztelt Uram, és drága Asszonyom, a
kutatók szerint az emberi beszéd két
információáramlatot hordoz, melyeket
a hallgatónak dekódolnia kell, azaz
meg kell fejtenie õket. Az egyik réteg a
jelentést hordozza, míg a másik segítségével - melynek fõ elemei az „õõõ”,
az "így”, vagy éppen az „ilyen” - a
beszélõ azt kommunikálja, hogy
gondolatmenete mennyire gördülé-

Szerkesztői levél

2008. október 23.-i
Családi Utcai Futóverseny Veresegyházon

Veresi Krónika

2008. november

keny és tiszta, vagy épp
ellenkezõleg: összeszedetlen és zavaros.
Kedves szülõk: nyelvében
él a nemzet, ezért ha
kérhetem Önöket, segítsenek neki abban, hogy
odafigyelnek gyermekeik mondataira
beszélgetés közben - próbálják megtudni
tõlük, miért is használják ezeket a
szavakat. Kérdezzenek vissza minden
egyes „így” és „ilyen” után, ha tehetik a
„hogyan”, illetve a „milyen” szavakkal,
mert ha biztos nem is vagyok benne,
hiszem:
a törõdõ odafigyelés társadalmi léptékkel
mérve elõbb-utóbb elõnyünkre válik anyanyelvünk elõnyére…
Anka Péter, fõszerkesztõ
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Novemberi kalendár
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tartalom

7.

3

Elõszó

15

Az ünnepelt: Popper Péter

16

Koltai Lajos a Mephistoról

Közélet:

17

Filmajánló

4

Méltóságban

17

Illemtan: Köszöntés

4

Járdaépítés

18

Mozgolódó mûvészek

4

A rendõrség és a testület

5

Harrach Péter interjú

6-7

Rácz Tivadar interjú

19

Kert-Észkedés

7

A rendeletekrõl

20

Misszió: Az influenzáról

8-9

Határozati kivonat

21

Veresi foci

11

Rendõrségi felhívás

22

Utcai futóverseny

11

Az új óvodáról

12

EU kontra Közép-Magyarország

Életmód-sport:

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kultúr-kalendár
14.

Kultúra:
14

Cantemus-körút

14

Könyvajánló

15.

16.

Figyelem! Sajtóirodánk a továbbiakban is szívesen fogadja városunk intézményeinek, társaságainak,
üzemeinek közérdeklõdésre számot tartó híreit az impresszumban olvasható elérhetõségek bármelyikén - legyen e lap mindnyájunké!
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Marianna és Igor napja

Viktória és Viktor napja

Szilvia és Gyõzõ napja

1879 (129 éve történt)
Budapesten megszületett gróf Teleki
Pál miniszterelnök és földrajztudós,
aki 1930-ban megkapta a Corvinláncot, a kor legmagasabb tudományos-mûvészeti kitüntetését.
1869 (139 éve történt)
Megszületett Ignotus, (eredeti nevén
Veigelsberg Hugó) kritikus, író, a
Nyugat címû folyóirat alapítója.
1936 (72 éve
történt)
Meghalt Kosztolányi Dezsõ költõ, író, publicista.

Karolina és Károly napja 1923 (85 éve történt)
Megszületett Alfred Heineken sörfõzõ.
Imre és Töhötöm napja 1930 (78 éve történt)
Megszületett Soós Imre színész
(Lúdas Matyi, Liliomfi, Körhinta).
1814 (194 éve történt)
Leonarda és Lénárd napja1
Megszületett Adolphe (Antoine) Sax
a szaxofon feltalálója.
1810 (198 éve történt)
Karina és Rezsõ napja
Gyulán megszületett Erkel Ferenc zeneszerzõ, a nemzeti opera megteremtõje, a magyar Himnusz megzenésítõje.
Gotfrid és Zsombor napja 1900 (108 éve történt)
Megszületett Margaret Mitchell
amerikai írónõ. Egyetlen regénye, az
Elfújta a szél, az amerikai irodalom
egyik legsikeresebb alkotása.
Tivadar és Teodor napja 1929 (79 éve történt)
Budapesten megszületett Kertész
Imre, az egyetlen irodalmi Nobeldíjas magyar író.
1895 (113 éve történt)
Réka és András napja
A Zala megyei Pákán megszületett
Öveges József, fizikusprofesszor.
Márton és András napja 1791 (217 éve történt)
Megszületett Katona József író, drámaíró (Bánk Bán).
Renáta és Krisztián napja 1933 (75 éve történt)
Fotót készítettek a Loch Ness-i
szörnyrõl.
1789 (219 éve történt)
Szilvia és Jenõ napja
Benjamin Franklin egy barátjának a
következõ szavakat írta: Semmi sem
biztos a világon, csak a halál és az adó.
1859 (149 éve történt)
Aliz és Huba napja
Elkészült a fizikus és feltaláló Jedlik
Ányos dinamója.
Albertina és Albert napja 1956 (52 éve történt)
Elvis Presley elõször szerepelt filmben, ahol énekelte a Love Me Tender
címû dalát. (Love Me Tender, 1956).
1918 (90 éve történt)
Ágnes és Ödön napja
Magyarország „független és önálló
népköztársaság” lett.
1869 (139 éve történt)
Hortenzia és Gergõ
napja
Megnyílt Egyiptomban a Szuezi-csatorna, amely kapcsolatot biztosított
a Földközi-tenger és a Vörös-tenger
között.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1995 (13 éve történt)
Lezajlott az elsõ internetes koncert,
melyet a Rolling Stones mutatott be.
1979 (29 éve történt)
Erzsébet és Bonifác
napja
Chuck Berry elhagyta a kaliforniai
Lamproc börtönt, ahol négy hónapot
ült adócslásért.
Amália és Zoltán napja 1945 (63 éve történt)
Elkezdõdött Nünbergben a háborús
bûnösök pere a Nemzetközi Katonai
Törvényszék elõtt.
1964 (44 éve történt)
Mária és Olivér napja
Budapesten felavatták az Erzsébethidat.
Cecília és Filemon napja 1963 (45 éve történt)
Röviddel harmadik hivatali éve vége
elõtt J. F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke a texasi Dallasban
merénylet áldozata lett.
Klementina és Kelemen 1935 (73 éve történt)
napja
Pély-en megszületett Törõcsik Mari
színésznõ.
1991 (17 éve történt)
Emma és Flóra napja
45 éves korában, londoni otthonában elhunyt Freddie Mercury (eredeti
nevén: Faroukh Bulsara), a Queen
énekese.
Katalin és Ányos napja 1867 (141 éve történt)
Alfred Nobel a szabadalmaztatta
dinamitot.
1942 (66 éve történt)
Virág és Konrád napja
New Yorkban, a „Hollywood Theater”
filmszínházban bemutatták a Casablanca címû filmet, melyet a magyar
származású Michael Curtiz (eredeti
nevén: Kertész Mihály) rendezett, a
fõszereplõk Humphrey Bogart és
Ingrid Bergman.

Jolán és Ottó napja

27.

Virgil és Jákob napja

28.

Stefánia és Jakab napja

29.

Ilma és Taksony napja

30.

Endre és András napja

1701 (307 éve történt)
Megszületett Anders Celsius svéd tudós, asztronómus, akinek hõmérsékleti skáláját ma is használjuk.
1990 (18 éve történt)
Margaret Thatcher lemondott az
angol miniszterelnöki posztról.
1780 (228 éve történt)
Meghalt Mária Terézia osztrák császárnõ, Magyarország királynõje
1740-1780-ig.
1963 (45 éve történt)
Az Astoriánál átadták a forgalomnak
Budapest elsõ gyalogos-aluljáróját.
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Veresi Krónika
Veresegyház Város Önkormányzatának hivatalos lapja

I. évfolyam, 7. szám 2008. november

