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Újra eltelt egy hónap, sõt, lassan
mögöttünk az év is - rövidesen kezdhetünk elszámolni a 2008-as esztendõvel. Sokaknak volt rosszabb sora,
mint tavaly, erre mérget vehetünk, de
sokakra köszöntenek majd újabb sikerek
jövõre is. Talán éppen 2009-ben esik
meg velünk valami rég áhított történés,
mirõl lehet, már rég elfeledkeztünk.
Néha már fontosnak sem tûnik, hiszen
annyi egyéb baj fenyeget minket az
elkövetkezõ év mindenkit foglalkoztató
gazdasági következményeit mérlegelve,
pedig az is elképzelhetõ, hogy valaha
ettõl éreztük volna teljesebbnek az

életünk. Igyekezzünk
tehát
a
legapróbb emberi
jónak is hatványozottan örülni
az elõttünk álló
idõszakban, mivel
vélhetõen
nem
hiába visszhangzik
az országban, hogy lesz még rosszabb ám hiszem, ha figyelünk, jobb is...

kíváncsiságtól vezérelve törekszünk tehát az Ön minél
sokrétûbb tájékoztatására karácsonyi számunkban is. Decemberi
lapunk szándékai szerint a
megszokott
híradáson
túl
szeretne még inkább közelebb
kerülni az ilyenkor tapintható
hólepte hangulathoz - szeretetteljes, boldog Karácsonyt, és sikerekben, örömökben gazdag új évet kívánva
mindnyájuknak!

Újságunkat is ebben a szellemben
próbáljuk nevelni immáron nyolcadik
hónapja: figyelemtõl, érdeklõdéstõl, és

Meghívó

Szerkesztői levél

Kedves Olvasó!

Anka Péter, fõszerkesztõ
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Tisztelettel értesítjük a város lakosságát, hogy
Veresegyház Város Képviselõ-testülete
2008. december 11-én (csütörtökön), 18 órakor
a Váci Mihály Mûvelõdési Házban (Veresegyház, Köves u. 14.)
közmeghallgatást tart.
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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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Napirend:
1. Tájékoztató a város gazdasági és társadalmi életérõl, a folyamatban lévõ és
tervezett fejlesztésekrõl.
2. A szelektív hulladékgyûjtés fontossága és továbbfejlesztése.
3. Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok.
A közmeghallgatásra városunk lakosságát szeretettel hívjuk és várjuk!

Helyreigazítás

Veresegyház Város Önkormányzata
2112 Veresegyház, Fõ út 106.
Telefon: (28) 588-600
Fax: (28) 588-646
e-mail: veresikronika@gmail.com
Fõszerkesztõ:
Anka Péter
Sajtószoba:
Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Centrum
218. szoba
Telefon: (30) 541-5896
Fotó:
Lethenyei László
Nyomdai elõkészítés:

Lapunk 2008. augusztusi számában megjelent „Rendkívüli ülés” címû, Dr. Tahon
Róbert jegyzõ által írt cikkben több állítás nem felel meg a valóságnak.
1. Így valótlanul állítottuk, hogy a szünet elején a polgármester a jegyzõ útján
kérte a közvetítést végzõ Tavirózsa Rádió alkalmazottját, hogy a szünetet ne
közvetítse. A valóság ezzel szemben az, hogy a szünet végén, a testületi ülés
megkezdésekor a polgármester a „folytatjuk, még ne kapcsolják a rádiót...”
kijelentést tette.
2. A rádió adásának kimaradására vonatkozóan a rádió munkatársa valójában a
polgármester utasítására hivatkozott.
3. A Tavirózsa Rádió képviselõje, Rekvényi László nem azért kért elnézést, mert a
szünet után nem kapcsolták a rádiót. A bocsánatkérés arra az esetre vonatkozott, ha az adáskimaradás a rádió munkatársának hibájából következett
volna.
4. A cikkben a Tavirózsa Rádióval kapcsolatban valótlanul állítottuk, hogy nem
híradási kötelezettségének tesz eleget, változtat a médiaprotokollján, továbbá a közvetítés abbahagyása kapcsán megváltoztatta állítását.

Q-Print Kft.
Nyomda:
Berei Press Nyomda
DECENS KIADÓ
2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.
06-30-335-9050, windhager@decens.eu
Hirdetésfelvétel,
általános információ
(árak, hirdetési felületek stb.):
2112 Veresegyház, Fõ tér
Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Centrum,
218-as szoba
Telefon: (30) 541-5896
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KIVONAT

Közigazgatási reform
(újabb uniós pályázati siker)

Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2008. november 18-i ülésének jegyzõkönyvébõl
150/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:

Útépítés gõzerõvel
A közelmúltban adtunk hírt 11 újoncról,
vagyis azokról a belterületi utakról
melyeket szilárd burkolattal kívánunk
ellátni az elkövetkezendõ idõben. Ma
már újoncokról nem beszélhetünk, hiszen
az útépítési munkálatok számos más
beruházással együtt javában zajlanak.
Jelen pillanatban az útépítések a Kilátó
utcát, a Gyermekliget utcát érintik. A
többi 9 utca is folyamatosan az idõjárás
függvényében készül el.

Mivel több lakó kérdezte, melyek ezek az
utcák, újra közöljük õket: Kilátó, Gyermekliget, Harmat, Peterdi, Vasvári,
Hajnal, Kökény, Kölcsey, Újtelep,
Sportföld, Országbíró.
A beruházás összköltsége 394 millió
117.865 forint, mely költséget az Európai
Unió és Veresegyház városa 70-30%-os
arányban Visel. A beérkezõ EU-támogatás összege 275 millió 882.505, míg az
önerõ 118 millió 235.360 forintra rúg.

Városunkat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott
„Veresegyház Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti Átalakítása és Racionalizálása” címû ÁROP-3.A.1/A-20080003 jelû pályázatán a Közigazgatási
Reform Programok Irányító Hatóságának vezetõje 14.870.880 Ft összegû
támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt 100%-os költségébõl 92%-ot az
Európai Unió fizet, ehhez az összeghez
kell Veresegyház városának 8% önerõt
biztosítani.
Az elnyert összegbõl a legnagyobb rész
a hivatal dolgozóinak oktatására és
képzésére, egy másik rész a hivatal
szervezeti struktúrájának korszerûsítésére vonatkozó tanulmány elkészítésére, míg a harmadik rész számítástechnikai eszközfejlesztésre, programvásárlásra fordítódik. A város és a
Polgármesteri Hivatal nevében ezúton is
szertnénk köszönetet mondani Kiss
Györgynének, valamint Sándorné Rab
Ágnesnek, akiknek professzionális
munkája elengedhetetlen feltétele volt a
pályázati gyõzelemnek.

Pályázattal a veresegyházi környezetért
A Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Kht. (Pro Régió Kht.) - mint a Közép-magyarországi Operatív Program közremûködõ szervezete - jóvoltából az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Veresegyházi Malom-tó rehabilitációja” címû, KMOP-3.2.1/A2008-0005 azonosító jelû pályázata 254 800 069 Ft összegû
támogatásra vált jogosulttá.
A Bíráló Bizottság az alábbi feltételek támogatási szerzõdés
megkötéséig történõ teljesítéséhez kötötte a támogatást:
A Malom-tó partján tervezett növénytelepítés fajai csak õshonos fafajokból állhatnak, ezért a pályázó által tervezett jegenyenyár nem telepíthetõ. A projekt keretén belül pedig nem számolható el olyan tevékenység, amely a strand területét érinti.
A horgászati tevékenységek okozta szennyezések csökkentése
érdekében a szoktató haletetés tiltása szükséges.
A tó körül meglévõ horgászállások (stégek) számát fel kell mérni
a projekt megkezdésekor, amelyek számát minimum a pályázatban megjelölt 10 db-bal kell csökkenteni a projekt befejezéséig.

A kockázatelemzést ki kell egészíteni a mederkotrásból származó iszap minõségvizsgálatának kockázatával és annak
kezelésével, amely kiterjed arra a lehetõségre, ha a kiemelt
iszap minõségi adatai nem teszik lehetõvé az iszap
környezetvédelmi szempontból biztonságos elhelyezését a
pályázatban tervezett módon.
A pályázó a támogatási szerzõdésben és a pályázatában
foglaltak szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XIX. Uniós
Fejlesztések fejezet 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím 4. Új
Magyarország Fejlesztési Terv alcím 29. Közép Magyarországi
Operatív Program jogcímcsoport 2. Felhalmozási költségvetés
elõirányzat csoport 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
kiemelt elõirányzatából egyszeri, vissza nem térítendõ támogatásban részesül.
Veresegyház lakossága nevében köszönet a pályázat elõkészítésében résztvevõknek, és további sok sikert kívánunk a
lebonyolításban.
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1.) A képviselõ-testület a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság
alapító okiratának módosítását elfogadja.
2.) A határozatot a Misszió Egészségügyi
Központ Kht. igazgatójának meg kell
küldeni.

módosítására.
2.) A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt,
hogy a Városfejlesztési, Gazdasági és
Idegenforgalmi Bizottság módosító
javaslatait építse be a rendeletbe.

Mezõgazdasági Bizottság 2008. évi beszámolóját elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

Határidõ: 2009. január 1.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Kihirdetésért felelõs: Dr. Tahon Róbert
jegyzõ

158/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:

154/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

Határidõ: 2008. november 25.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

151/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület a Veresegyház Kistérség
Önkormányzataink Többcélú Társulása elsõ
négy évének tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

152/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület az önkormányzat
vagyonának értékesítése, hasznosítása
során alkalmazandó szabályokról szóló
13/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendelet
2.§ (1) a. pontja szerint - a mellékletben
meghatározott pályázati kiírás alapján nyilvános
pályázattal
kívánja
értékesíteni a 046 hrsz-ú, 20.5629 ha
nagyságú ingatlanból 10 ha nagyságú
szántó megnevezésû ingatlanát.

1.) A képviselõ-testület egyetért a 1101/3
és a 1101/5 hrsz-ú ingatlanok tervezett
megosztásával. Hozzájárul ahhoz, hogy
a 1101/5 hrsz-ú ingatlanból kialakításra
kerüljön a 1101/19 hrsz-ú, 995 m2
nagyságú ingatlan, melyen autósbolt
mûködik. Egyetért a 1101/3 hrsz-ú,
Szent Imre utca nyomvonalának
kiszélesítésével is, mely 579 m2
nagyságú területet érint.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a megosztási eljárás
megindítására, egyben felhívja a
jegyzõt, hogy a fenti megosztásból
keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Dr. Tahon Róbert jegyzõ

159/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület a Közmûvelõdési és
Oktatási Bizottság 2008. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

160/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal
2008. évi mûködésérõl szóló beszámolót
elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ

161/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:

2.) A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az
önkormányzat hirdetõtábláin és az
önkormányzat internetes honlapján
jelentesse meg.

155/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:

3.) 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

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

A képviselõ-testület a Pénzügyi Bizottság
2008. évi beszámolóját elfogadja.

153/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

1.) A képviselõ-testület megalkotja a
31/2008. (XI.19.) ÖR. számú rendeletét
a helyi építési szabályzatról szóló
1/2008. (I.30.) ÖR. számú rendelet

A képviselõ-testület a Városfejlesztési,
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság
2008. évi beszámolóját elfogadja.

A képviselõ-testület az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2008. évi beszámolóját elfogadja.

156/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:

157/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:

1.) Veresegyház Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 13/2008. (IV.30.)
számú, az Önkormányzat vagyonának
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szóló rendelete
alapján a 1103/34 hrsz-ú ingatlant a
pályázati gyõztes HE-DO Kft. (2112
Veresegyház, 1103/32 hrsz) részére
értékesíti.
2.) A képviselõ-testület a 1103/34 hrsz-ú
ingatlanból 8557 m2-t értékesít
5.000,- Ft/m2 ingatlanáron.
3.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerzõdés
megkötésére, valamint a szükséges
telekosztás elvégzésére.
Határidõ: a szerzõdés megkötésére 30 nap
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

A képviselõ-testület a Környezetvédelmi és
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162/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 13/2008. (IV.30.)
számú, az Önkormányzat vagyonának
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szóló rendelete
alapján a 031/11 hrsz-ú ingatlant a
pályázati gyõztes Besztercei Enikõ
(2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 6.) és
Posta Tibor (4220 Hajdúböszörmény,
Hétvezér u. 64.) részére értékesíti.
2.) A képviselõ-testület a 031/11 hrsz-ú
ingatlanból 5.000 m2-t értékesít
30.000.000,- Ft ingatlanáron.
3.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi és a bérleti
szerzõdés megkötésére, valamint a
szükséges telekosztás elvégzésére.
Határidõ: a szerzõdés megkötésére 30 nap
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

tartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Dr. Tahon Róbert jegyzõ

167/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2008. évi beszámolóját elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

164/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület Kosik József alpolgármester 2008. évi munkájáról készített
beszámolót elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

168/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület az Ifjúsági és Sport
Bizottság 2008. évi beszámolóját elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

169/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület Nemecz Lajos alpolgármester 2008. évi munkájáról készített
beszámolót elfogadja.

1.) A képviselõ-testület elfogadja a T-Kábel
Magyarország Kft. ajánlatát és hozzájárul
a
kábel
alépítmények
létesítéséhez a veresegyházi 041/9, 039
és 038/4 hrsz-ú ingatlanokon.

163/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:

2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a megosztási eljárás
megindítására, egyben felhívja a
jegyzõt, hogy a fenti megosztásból
keletkezett változást a vagyon-nyilván-

166/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:
A képviselõ-testület Fehér István alpolgármester 2008. évi munkájáról készített
beszámolót elfogadja.

2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a melléklet szerinti
munkavégzésrõl szóló szerzõdés
aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

Harrach Péter, körzetünk képviselõje

Szociális miniszterek kerekasztal
beszélgetése:
Szociális Expot rendeztek az Angyalföldi
József Attila Mûvelõdési Központban,
amelynek keretében egykori szakminiszterek, Harrach Péter, Csehák Judit, Kökény
Mihály és Lévai Katalin szólaltak fel,
értékelve az eltelt húsz év szociál-, családés foglalkoztatáspolitikai döntéseit, a

szakágazatok sikereit és kudarcait.
Mint Harrach Péter bevezetõjében kiemelte, az egyik legnagyobb probléma,
hogy hiányzik a szakmai munka
folytonosságának fenntartása, amelyet
függetleníteni kell a kormányzati ciklusoktól, s ez nem csak a szociálpolitika
területére értendõ. Hozzátette a személyi
kontinuitás nem elsõdleges, de megnehezíti a munkát, ha egy kormányzati
érában három-négy minisztert cserélnek
a szociális poszton.
Minden szociális intézkedés mögött, ott
kell lennie a hiteles társadalomképnek. folytatta a kérdésre reagálva. - Magyarország legnagyobb szociális problémája,
hogy közel egymillió ember esik ki a
foglalkoztatottak, illetve a rendszeres
ellátásból részesülõk körébõl, amely problémát elsõsorban az oktatás- és foglalkoztatáspolitika eszközeivel lehetne kezelni,
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a szomszédos országokkal jó kapcsolatot
ápoljunk. Napjainkban megfigyelhetõ
egyfajta romboló nemzettudat, amely
nem szolgálja ezt a célt. A jó nemzettudat, elfogadja a másik nép nemzettudatát. A határ menti együttmûködésekben ki kell használni az unió adta
lehetõségeket. - mondta el megnyitójában az alelnök. A konferencián ezt követõen tematikus elõadások hangzottak el,
majd bemutatkoztak az euró-régiók.
Családkongresszus Máriabesnyõn:
Részlet a Magyar Hírlapban megjelent
cikkbõl:

Veresi Krónika

Tizenötödször rendezték meg az országos családkongresszust a katolikusok,
ezúttal Máriabesnyõn, ahol az Országgyûlés alelnöke a családpolitika aktuális
kérdéseirõl értekezett. „Olyan családpolitikára van szükség, ami egyrészt megteremti a gyermeknevelés biztonságát,
másrészt a két alapvetõ intézmény a
házasság és a család fontosságát, sõt
nélkülözhetetlenségét erõsíti a társadalmi
tudatban. Ez utóbbi feladatban a politikának az értékhordozó közösségek
támogatására van szüksége. Ilyenek
többek között az egyházi közösségek is.”
- mondta el Harrach Péter.

165/2008. (XI.18.) Kt. számú határozat:

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

1.) A képviselõ-testület egyetért a 1475 és
a 1488 hrsz-ú ingatlanok tervezett
bontásával.

2008. december

Közélet

Közélet

Veresi Krónika

de mindez jó gazdaságpolitikai hátteret
kíván. A közmunkaprogram jó irány,
fontos, hogy késztetést adjunk igénybevételére. A romapolitika nem hatszázezer, hanem tízmillió ember ügye,
nemzeti sorskérdés. „Bebizonyosodott,
hogy a társadalomnak jóval nagyobb állami szerepvállalásra van szüksége”hangsúlyozta a kerekasztal beszélgetésen
az Országgyûlés alelnöke.
Hét határ konferencia:
A konferenciát Harrach Péter nyitotta
meg, aki egyéni képviselõként is érintett,
hiszen választókörzete az északi határ
mentén húzódik.
Az unió lehetõséget teremtett a nemzet
„újraegyesítésére”, amelynek keretében
felléphetünk az elszakított részeken élõ
magyarokért, hogy megõrizhessék a
nemzettudatukat. Fontos azonban, hogy

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BÕVÍTÉS, KORSZERÛSÍTÉS ÉS
CSATORNAÉPÍTÉS VERESEGYHÁZON,
ERDÕKERTESEN ÉS SZADÁN
- a KEOP -pályázat 2. fordulójának elõkészítése
Az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV keretében a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007 szeptemberében
tette közzé pályázati felhívását a Környezet és
Operatív program keretében szennyvízkezelési
intézkedésekre. A vissza nem térítendõ uniós támogatás elnyerésére Erdõkertes, Szada és Veresegyház
önkormányzata együtt nyújtott be pályázatot, mely
az elsõ fordulóban, 2008 márciusában kedvezõ
elbírálásban részesült. Megnyílt a lehetõség a 2. fordulóban való részvétel, és így a remélt siker elõtt.
A korábban megvalósult csatornaépítés során a három
település - Veresegyház, Erdõkertes, Szada közül mindössze
Veresegyház nagy részén épült ki a szennyvízelvezetõhálózat, Erdõkertesen csak részlegesen, míg Szadán nem
valósult meg hasonló beruházás.
Az elmúlt években a lakosság lélekszáma ugrásszerûen megnõtt mindhárom településen, így egyre nagyobb gondot
jelent a kommunális szennyvíz elhelyezése. A veresegyházi
szennyvíztisztító befogadóképessége felsõ határán mûködik,
a technológiánál, amellyel az ide érkezõ szennyvizet kezelik,
létezik már korszerûbb, környezetkímélõbb szennyvíztisztító.
A települések mindegyike jelentõs természeti értékekkel rendelkezik - Veresegyház élõvizekhez kötõdõ természeti kincsei
országosan is ismertek és védendõek, ezért törekedni kell
arra, hogy a talajt és így a növényzetet is súlyosan károsító
szennyvíz ne juthasson ki a természetbe, hanem azt biztonságosan és zárt rendszerben összegyûjtsék és a lehetõ legnagyobb mértékben megtisztítva engedjék újra felszínre
kerülni.
A hagyományos házi szennyvíz-szikkasztók jó része nem biztonságos, vagyis szivárog belõlük a szennyvíz. Nagyobb esõk
alkalmával könnyen teleszaladhat az emésztõ, és kifolyik a
felhígult szennyvíz. A házi emésztõkbõl a szennyvizet szip-

pantós kocsival lehet csak eltávolítani, melynek költsége
évrõl évre emelkedik, ugyanakkor a szolgáltatók sok esetben
nem az elõírt helyeken szabadulnak meg a kocsik
rakományától, hanem az erdõszéleken, élõvizek mentén,
tönkretéve ezzel a környezetet. A korszerû szennyvízelvezetés és kezelés elengedhetetlen az egészséges
környezet megõrzéséhez.

Cél, hogy Veresegyházon elkészüljön a kibõvített és korszerûsített szennyvíztisztító, és mindhárom településen folytatódjon a csatornaépítés, amely a környezet védelme mellett a lakosság kényelmét is szolgálja, és hosszú távon számukra is gazdaságosabb megoldást jelent, mint a szennyvízszippantás.
A jelenlegi pályázat révén ezek megvalósítására a
települések 96 562 750 ezer forint támogatáshoz
juthatnak. Önerõbõl erre a jövõ számára is fontos
beruházásra nem lenne lehetõségük.
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2100 Gödöllõ, Petõfi S. u. 6-10 Tel.: 06-28 514-645, BM: 30-177, Fax: 06-28 514-655, 30-177

A RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK VÁRJÁK A RENDÕR HIVATÁSHOZ
KEDVET, ELHIVATOTTSÁGOT ÉRZÕ FIATALOKAT

A magas követelményeket támasztó, korszerû ismereteket
nyújtó iskolák a vonatkozó jogszabályokban rögzített juttatásokban részesítik a tanulókat. (Pl.: diákigazolvány,
ösztöndíj, igény és lehetõség esetén szállás és étkezés, természetbeni ruházati ellátás, B kategóriás jogosítvány megszerzésére való felkészítés) A rendõrség a képzés során szakmai gyakorlatra fogadja a tanulókat, majd utánpótlási
igényei szerinti számban a sikeres szakmai vizsgát tett fiataloknak hivatásos tiszthelyettesi állományban munkakört
ajánl fel.
A rendészeti iskolába való jelentkezésével a fiatal
munkahelyet, élethivatást is választ, ezért a felvételi
eljárás során kimondottan szigorúak az erkölcsi
tartásra, fizikai állóképességre és az egészségi
állapotára vonatkozó elõírások.
A jelentkezés feltételei: magyar állampolgárság, 18. életévét
betölti a jelentkezés évében, de 33 évesnél nem idõsebb,
cselekvõképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik, büntetlen elõéletû és életvitele kifogástalan, sikeres közép- vagy

Veresi Krónika

Kazán, szomszéd, petárda

Gödöllõ Rendõrkapitányság

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti
szakközépiskolái (Körmend, Miskolc, Adyliget,
Szeged) a felnõttoktatás rendszerében érettségire
épülõ, kétéves nappali tagozatos képzést indítanak
rendõr szakképesítés megszerzésére 2009. szeptemberében.

2008. december

emeltszintû érettségivel rendelkezik vagy a képzés kezdetéig
megszerzi azt, vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálaton való
részvételt, elfogadja egyes alkotmányos jogainak a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
való, törvény szerinti korlátozását, hozzájárul személyes
adatainak kezeléséhez illetve családi és életkörülményeinek
vizsgálatához, vállalja a hivatásos szolgálatot, az azzal járó
kötelezettségeket, és azt, hogy az ország bármely rendõr
szervénél teljesít szolgálatot, befizeti a jelentkezési adminisztrációs költségét, 3.000 forintot.
A jelentkezéssel, a szakképzéssel, a rendészeti
iskolákkal kapcsolatos információk, illetve a jelentkezési lap Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Oktatási Fõigazgatóság honlapjáról (www.rendeszeti-oktatas.hu) tölthetõ le.
A kitöltött jelentkezési lapokat 2009. február 02-ig
lehet személyesen vagy postai úton eljuttatni a
kiválasztott rendészeti szakközépiskolába.
(A Gödöllõi Rendõrkapitányságon a képzéssel, a rendõri
pályával kapcsolatos kérdésekkel a személyzeti fõelõadóhoz
lehet fordulni a 28/514-655, 28/514-645 telefonszámokon.)
Gödöllõ, 2008. november 20.

Ahogyan azt már megszokhatták, a
veresi rendõrség hónapról-hónapra
látja el Önöket a legkülönbözõbb
hírekkel lapunk hasábjain, és ez
persze decemberben sem lehet
másképp: természetesen az ünnep
közeledtével is van mirõl beszélni...
Veresegyház jó ütemben szépül, ám
ennek köszönhetõen bizonyos városrészek újonnan épülõ házainak környékén nincsen még rendes út, nem
mûködik a közvilágítás, sõt, sokfelé még
szomszédok sincsenek. Az elmúlt
idõszak nagy slágere éppen ezért az
épülõ félben lévõ házakba való illetéktelen behatolás, valamint az ott talált
értékek, legfõképpen gázkazánok
(cirkók), betonkeverõk, illetve különféle
szerszámgépek eltulajdonítása volt. A
gazemberek többnyire kifigyelik, melyik
ház kéménye üzemel, majd becserkészik
az épületet, és az imént vázolt
tényezõknek köszönhetõen általában
nincs is nehéz dolguk - a gonosztevõk
persze leginkább már rendelésre dolgoznak. Részmegoldások tehát vannak:
mindenképpen javallott hangos, vagy
csendes riasztóberendezések felszerelése (ez utóbbi tekintetében figyeljenek arra, hogy a cégnek saját, helyi

vonulószolgálata legyen), illetve egy
éjjeliõr alkalmazása (esetlegesen 2-3,
egy kupacban lévõ építkezés esetében
ez még csak ráfizetésnek sem mondható). Jó hír továbbá, hogy a veresi
rendõrök épp nemrégiben csíptek fülön
egy ilyen betörésekre specializálódott
bûnszövetkezetet - a rossz hír pedig az,
hogy õk sem maradnak benn örökre...
Apropó betörés: az ünnepek közeledtével, ha tehetik figyeljenek arra is, hogy
ha elmennek otthonról Karácsonykor,
illetve Szilveszterkor - azaz megkezdõdik az országos családjáró körbelátogatás -, igenis tegyenek óvintézkedéseket az ingatlan biztonságának
érdekében. Ha huzamosabb idõre
távoznak hazulról, mindenképpen kapcsolják be az (esetlegesen felszerelt)
riasztókat, keltsék az otthontartózkodás
látszatát egy két világító lámpával,
illetve adott esetben gondoskodjanak
arról, hogy valóban legyen valaki a
házban, de legalább a szomszéd tartsa
a szemét portájukon - higgyék el, ha
minden esetben ez nem is kivitelezhetõ,
ünnepekkor megéri a „macera”.
Persze ezt a petárdáról sokan nem mondanák el, mindenesetre Szilveszterkor
úgysem úszhatja meg senki a durrogtatást, legyen akár aktív, akár passzív

Közélet

Közélet

Veresi Krónika

szemlélõje a hangoskodásnak. Fontos
azonban tudni, hogy petárdázni akkor
is tilos, amikor egyébként árulják. A
pirotechnikai mütyürök birtoklása
mindössze december 28-a és 31-e
között legális, ezek felhasználása pedig
csupán december 31-én este 18 órától,
január elsõ napjának reggel 6 órájáig
engedélyezett. Minden el nem használt
tûzijátékot a továbbiakban kötelessége
a vásárlónak visszavinnie a kereskedõhöz, akit pedig törvényi elõírás kötelez
arra, hogy azt vissza is vásárolja.
Anka Péter

Gödöllõi Rendõrkapitányság

Õ balról indít...
„A számítógép kapu a világra”
jöjjön és tanuljon!
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
államilag támogatott, INGYENES!
internet- és számítógépkezelõi tanfolyamot szervez
minden korosztály számára VERESEGYHÁZON
A GAZDASÁGI ÉS INNOVÁCIÓS CENTRUMBAN
Naponta: 9-16 óráig
December: 04. Csütörtök, 05. péntek, 06. szombat,

A képzett oktatóknak köszönhetõen a résztvevõ garantáltan
képes lesz a számítógép alapszintû kezelésére, az Internet és
az elektronikus levelezés használatára, az érdeklõdési körének,
igényeinek megfelelõ oldalak megtalálására a világhálón.

A 3 egymást követõ napon tartandó tanfolyam során a
résztvevõ könnyedén elsajátíthatja az Internet, illetve az elektronikus levelezés használatával kapcsolatos felhasználói szintû
ismereteket. Ismerkedhet, társaloghat az Interneten, barátokra tehet szert, kapcsolatot tarthat családjával és számtalan
más élményt és információt szerezhet számítógépes ismeretei
birtokában.

Jelentkezéshez,
valamint
bõvebb
információért
munkanapokon 9 és 15 óra között a 06-1/481-4602-es
budapesti, illetve a 06-20/418-1554-es mobil telefonszámok
hívhatóak.

A tanuláshoz szükséges számítástechnikai eszközöket
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány biztosítja.

A tanfolyamok pontos helyszínei és
www.mva.hu oldalon is megtekinthetõek.
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idõpontjai,

a

Mint azt Önök is észrevehették,
hónapról-hónapra megismerkedhetnek valakivel, aki Veresegyház
város mûködésében való részvétele mellett emberi értékekrõl is
adhat tanúbizonyságot, és ígérjük,
ez a továbbiakban sem lesz
másképp. E havi számunkban újra
egy képviselõvel, a Sportbizottság
elnökével olvashatnak interjút, aki
- az õt megelõzõ bemutatottakhoz
csatlakozva - szintén büszkélkedhet sportmúlttal, sõt, egykoron
még a legszebben cselgáncsozó
versenyzõnek is megválasztották.
Nemrégiben Gruber Mihállyal
beszélgettem.
Eddig bemutatott önkormányzati
elöljáróink - Dr. Tahon Róbert és Rácz
Tivadar - dorogi, illetve veresegyházi
születésûek, ám ha jól tudom, Önben

ugyancsak nem tõsgyökeres lakost
köszönthetünk, képviselõ úr.
Igen, én Makón születtem 1940.
október 9-én - mellesleg ez John

Lennon születésének napja is. Nagy
család volt a miénk, négyen voltunk
testvérek, bár mára csak ketten maradtunk, a nõvérem és én. Édesanyám is
korán meghalt, édesapám nevelt fel
bennünket, aki téglagyári munkás volt,
így kerültünk fel Budapestre, õ pedig a
Kõbányai Téglagyárba. De annyit még
így is elárulhatok: a makói hagymának
valóban más az íze...
A sport iránti szeretet és odaadás tehát
már a fõvároshoz köthetõ?
Kamaszkoromban kezdtem igazán
közel kerülni a rendszeres testmozgáshoz, bár a fizikai munka már
gyermekkoromban sem volt ismeretlen
számomra, hiszen kisfiúként már apám
munkahelyén dolgoztam én is: vizet
hordtam a munkásoknak. Aztán
serdülõként egyre erõsebb lettem, egyre
egészségesebb testtel kezdtem rendelkezni - röp-, és kézilabdáztam,
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nulnom, hogyan lehet játszani az ellenféllel, akár csak a macska az egérrel.
Ráadásul én fordított alapállású vagyok,
tehát a nem megszokott módon,
hanem balról indítom a támadásaim.
Ezek szerint az '50-es években már
ennyire népszerû volt nálunk a csel gáncs?
Valójában annak idején kezdett
ténylegesen kinyílni ez a sportág az
országban. Emlékszem, a népszerûsítés
érdekében még japán mestereket is hívtunk különbözõ bemutatókat tartani;
együtt
jártuk
az
országot,
megverekedtünk velük többször is, de
persze akkoriban még mindig legyõztek
minket - mire alkalmas fogást találhattunk volna rajtuk, õk már túl is voltak a
második ipponon, azaz az egykaros válldobáson.
Gondolom ez már valamelyik fõvárosi
egyesület keretei között történt.
Én az újpesti Dózsában kezdtem a
pályafutásomat, amit ott is fejeztem be,
igaz, a két periódus közé még
beékelõdött a katonaság. 80 kilós súlycsoportban kerültem be a Mandréza
nevû sportszázadba, ahol választhattam
a légi deszantos, valamint a határõr
feladatkörök közül - ezek egyébként az

egészségi állapot és fizikai erõ csúcsát
követelték meg, ezért is jöhettek szóba.
Vidéki gyerekként aztán az utóbbit
választottam és rendszeresen jártam az
edzésekre. Leszerelésem után le is igazoltak: hívtak az MTK-hoz, a
Spartacushoz is, én mégis a már jól
bevált Dózsa mellett döntöttem. Õk biztosítottak számomra szállást, kaptam

havi 360 forintot, mindenem megvolt.
Azon szerencsések közé tartozik tehát,
akik elmondhatják magukról, hogy meg
tudtak élni a sportból?
Nos, annak idején még estin végeztem
el Budapesten a szakközépiskolát, nappal pedig a sport mellett keményen dolgoztam is: az öcsémmel kezdtünk
költöztetési munkákat vállalni, hogy
azért néha mi is a jobbik kolbászt
ehessük - épp csak nem tanultunk meg
játszani azon a temérdek zongorán, de
jó pénzt kaptunk érte (õ nem mellesleg
a Vasasban bokszolt). A folyamatos
edzés és versenyzés mellett aztán rájöttem, hogy valójában a sportból
szeretnék megélni, ezért a '70-es évek
elején, 31 évesen adtam át a helyem a
fiataloknak az aktív küzdelemben. Ezek
után elvégeztem a szakedzõi tanfolyamot, illetve a Testnevelési Fõiskolát
esti tagozaton, és elkezdtem immáron
oktatni a cselgáncsot.
Persze ha már nem is praktizál
edzõként, a sportot vélhetõen nem
hagyta abba.
A mai napig nem hagytam fel a rendszeres testmozgással, hetente háromszor futok 6 kilométert, ahová néha a
feleségem is elkísér, bár õ már kevésbé
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bírja az iramot. Sõt, elképzelhetõ, hogy
a jövõre rendezendõ Senior Cselgáncs
Kupára is benevezek. Az edzésrõl már el
is kezdtem a tárgyalásokat kedves barátommal, a szintén veresegyházi
illetõségû szakedzõvel, Illyés Gyulával. A
bajnokság áprilisban lesz, de még nem
szántam el magam véglegesen ígérem, idõvel visszatérünk majd rá.
Most egyszerre említette a
feleségét, illetve Veres egyházat - mit lehet tudni
Gruber Mihály családjáról?
Hogyan kerültek egyál talán pont ide?
A feleségem egy ideje már
nyugdíjas, ezt megelõzõen
pedig a XV. kerületi önkormányzatnál dolgozott 26
évig. Két nagylányunk van,
õk 28 és 32 évesek. A
kisebbik pedikûrrel és
manikûrrel foglalkozik, a
nagyobbik pedig jelenleg
üzletvezetõ
egy
eredendõen amerikai felsõruházati vállalatnál mindketten kiegyensúlyozott életet élnek, amikor
csak tehetjük legalább
telefonon
beszélünk,
illetve szinte hetente
találkozunk velük.
Amikor még
kisebbek voltak, együtt jártuk a
környéket, és rendszeresen visszatértünk Veresegyházra, illetve szomszédságába kirándulni, mert nagyon
megszerettük a települést: többször is
megmásztuk a Margitát, vagy éppen
csak megmártóztunk a termálvízben.
Késõbb aztán egy, már itt letelepedett
barátomat kértük meg, járjon utána,
akad-e még megvásárolható szabad
telek. Elsõre kicsit ugyan furcsának tûnhet, de "szerencsénkre" éppen az idõ tájt
halt meg az az ember, akinek a telkét
sikerült megvásárolnunk, ráadásul még
négy évi részletfizetési kedvezményt is
kaptunk a Polgármester Úr jóvoltából - a
házunk pedig végül 1998-ban készült el
a Csonkáson.
2002-ben aztán elindult a helyhatósági
választásokon. Miért akart képviselõ
lenni?
Mivel természetesen nem csupán a
tájba szerettem bele, de a veresegyházi
embereket is nagyon megkedveltem valójában hatalmas szeretetet vagyok
képes árasztani magamból, ha a befogadó közeg ezt lehetõvé teszi. Nem a
kivagyiság döntött tehát bennem,
hanem az ambíció a segítségre, az ele-

settek és az idõsek pártfogására. Persze
párttag
sosem
voltam
azelõtt,
ideköltözésünk után kerestek meg az
MSZP helyi szervezetétõl, hogy az õ
színeikben induljak. Már akkor úgy
éreztem egyébként, mintha vagy 20 éve
itt élnénk, nagyon jól esett a bizalom,
éppen ezért a megválasztásom után
egészen egyszerûen belevetettem
magam a munkába - mindig is
igyekeztem nagy hangsúlyt fektetni a
személyes kapcsolatra, az elõ szó erejére, a békés megegyezésre, és a
marasztaló dolgok fejlesztésére; mára
már második ciklusomat töltöm.
Emellett persze azt is elképzelhetõnek
tartom, sokan nincsenek tisztában azzal,
hogy a Sportbizottság elnöki teendõit is
Ön látja el. Éppen ezért árulja el, hogyan
látja Ön az ország, illetve a település
helyzetét ebben a tekintetben?
Tudja, rendszeresen hívnak különféle
konferenciákra, melyekre ha tehetem, el
is látogatok. Nagyon sok emberrel
beszélek ilyenkor, de jómagam is látom,
hogy általános hanyatlás figyelhetõ meg
a sportéletben, elsõsorban azért, mert
szinte minden egyesület, illetve sportkör
helyszûkében van. Nincsen elég sport-
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pálya vagy csarnok, az olimpikonjaink
sincsenek eléggé megbecsülve, a testnevelést pedig igenis hathatósabban
kellene folytatni az iskolákban. Persze
tudom, a számítógép ismerete mára
elengedhetetlenné vált, azonban mégis
úgy érzem, a sport ilyen mértékû
kerülése a késõbbiekben éppen ezeknél
a fiataloknál alakíthat majd ki olyan
különféle betegségeket, melyek felbukkanása az egészséges életmódot
folytatók körében elenyészõ. A statisztika szerint is 10-bõl 5 gyerek el van
hízva. Ezért is igyekszünk akkora figyelmet fordítani Veresegyházon a szabadidõ és tömegsportra, mely területen
roppant segítõkész és becsületes kollégára akadtam Lencsés Csaba személyében. Itt vannak a tavak, itt az erdõ már az elsõ pillanatban láttam, hogy
ilyen földrajzi adottságokkal az idõsebb
korosztály is sarkallható lesz a mozgásra, ráadásul a Pest Megyei Utcai
Kosárlabda Bajnokságot idén már
hatodjára szerveztük meg. Igaz, ezen
elõrelépések persze ugyanúgy a bizottság érdemei is, mint az enyémek,
hiszen remekül lehet együtt dolgozni az
ott lévõkkel.

Sõt, ráadásul úgy tudom, mostanában
sem tétlenkednek, hiszen rövidesen
ismét nagyszabású sporteseményre
kerül sor a városban. Kérem, végezetül
errõl áruljon el valamit!
December 13-a és 14-e között rendezzük meg újra azt a 4-5 éve mûködõ,
tulajdonképpeni "szabadidõs nyílt
napot", melynek keretei között több,
mint 30 sportág képviselõjével
találkozhatnak az érdeklõdõk a
Mézesvölgyi Általános Iskola sportcsarnokában, akik különbözõ bemutatókon keresztül engednek majd
betekintést
az
általuk
végzett
tevékenység szépségeibe. Reményeink
szerint az idén is legalább akkor
látogatottságnak örvendhet majd a
rendezvény, akárcsak tavaly, amikor is
közel 2500-an voltak kíváncsiak a
különféle sportágakra - ráadásul az
idén is tartanak bemutatót híres-neves
sportolók, sõt, még egy kempo világbajnok technikája is megfigyelhetõ
lesz ezen a bizonyos hétvégén, tehát
mindenkit a lehetõ legnagyobb
szeretettel várunk!

Közélet

kosaraztam, fociztam, de sehogy sem
tudtam kiteljesedni ezekben a sportágakban. Arra volt szükségem, hogy az
eredmény csak rajtam múljon, egy az
egy elleni küzdelemre vágytam, ezért
cselgáncsozni kezdtem. Eleinte persze
sokan felnyalatták velem a szõnyeget,
ugyanis mindig az azonnali gyõzelemre
törekedtem, így késõbb meg kellett ta-

2008. december

Anka Péter
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Karácsony misztériumához közeledvén a Veresi Krónika arra volt
kíváncsi, miként ünneplik e legszentebb eseményt városunk
képviselõi. Az alábbiakban tehát
négy hölgy, és négy úr mesél
arról, hogyan is élik meg õk a
szeretet ünnepét.

Szekszárdiné Bányai Katalin:

A karácsonyt az év legbensõségesebb
családi ünnepének tartom. Az ünnepi
készülõdés, sütés- fõzés ilyenkor különös jelentõséget kap, hiszen a bejgli, a
kocsonya, a halászlé az egész, nagy
család számára készül. Elõkerülnek a
lakás és a ház, az udvari fenyõfák feldíszítésére szolgáló lámpás füzérek, és
szentestére már minden ünnepi
díszben várja az év legszebb napjait.
És végre együtt a család, mindegy,
milyen messzirõl kell megérkezniük!
Legalább egyszer egy évben mindenki
érezheti, milyen fontosak vagyunk
egymásnak.

használt díszek is. Ezeknek különösen
nagy jelentõséget tanúsítok, mert így
az õsök is jelen vannak, részt vesznek
az ünneplésben. Mûfát használunk,
több okból is. Sajnáltuk, hogy erre a
két-három hétre erdõket irtanak ki.
Aztán a kivágott fák hetekig a közterületen hevernek, és még folytathatnám az indokokat, de most nem ez a
lényeg. Pár éve vettünk egy szép ezüstfenyõt imitáló fát, és azt díszítjük fel.
Pontyból készült ételeket szoktunk az
ünnepi asztalra tenni, bejglivel és zserbóval. Ráadásul december 26-án tartom a névnapomat, még egy apropó,
hogy jól érezzük magunkat. Én szeretem a Karácsonyt, mert egy szép,
meghitt, magasztos ünnep. Ha még
hó is van, az már maga a csoda az
utóbbi idõben. Engedjék meg, hogy
ezúton kívánjak minden kedves
olvasónak Kellemes Karácsonyt és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet.

Nálunk a karácsony valamikor december elején kezdõdik. Már advent elsõ
napjaiban indul a sütés-fõzés, ami a
15-20 féle sütemény mennyiségét tek-
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intve állandó programot jelent az év
utolsó hónapjára. Amikor a fahéj, a
szegfûszeg, az ánizs, a marcipán illata,
és a lobogó tûz lángja fogadja hazatérõ családomat, a hozzánk betérõ
barátokat, mindenkit elfog valami
kissé szentimentális, kellemes hangulat. 24-ére így már csak az ünnepi vacsora elkészítése, az ajándékok becsomagolása, és természetesen a fadíszítés marad - ez utóbbi nálunk mindig
közös program volt a gyerekekkel. A
szenteste gondolom hasonlóan telik a
legtöbb családnál: gyertyagyújtás,
közös éneklés, elhunyt szeretteinkre
való emlékezés, koccintás, ajándékbontogatás és vacsora. A nagycsaládi
programra 25-én kerül sor, váltakozó
helyszínnel. Annyi ételt készítek elõ
még karácsony elõtt, hogy szilveszterig ne nagyon kelljen fõznöm, így a
két ünnep között teljes a családi élet,
pihenés, szórakozás.

Nagy István:

Szabó Edina:

Fehér István:
Én a Karácsonyt egy bensõséges ünnepnek tartom. Nem a világról, a
pompáról, a haverokról, a szórakozásról, hanem a családról szól, ezért
én mindig szûk családi körben, otthon
ünneplem a Karácsonyt. December 24én délután elkezdjük lányaimmal feldíszíteni a Karácsonyfát. Még vannak
régi, szüleim, nagyszüleim által

Dr. Kovács Ilona:

Nálunk a karácsony-várás, az adventi
készülõdés - különösen fiam megszületése óta - több ponton is összekapcsolódik a családi ünnepekkel, András
névnapja ugyanis gyakran esik advent
elsõ vasárnapjára. Ez ebben az évben is
így van. Lányaimmal már a megelõzõ
szombaton elkészítjük az adventi koszorút, igyekszünk a lakásban rendet
tenni, kitakarítani. Vasárnaponként a
családi asztalnál közösen imádkozunk
és meggyújtjuk a soron következõ gyertyá(ka)t. December 8-a Szûz Mária
szeplõtelen fogantatásának ünnepe és
egyben fiam születésnapja is. Ezen a
napon, ha tehetjük, szentmisére megyünk. Adventben szívesen látogatunk
az ünnepkörhöz kapcsolódó koncerteket, kiállításokat. Az Úrjövet idejéhez nekünk, gyakorló katolikusoknak,
a szentgyónás is hozzátartozik. Így
lelkünket is megtisztítva várjuk a
Megváltó születésnapját. A karácsonyi
bevásárlást nem szoktuk túlzásba vinni,
inkább személyre szóló kisebb ajándékokkal lepjük meg egymást. Az ételekitalok beszerzésénél és elkészítésénél
sokat segít férjem is. Szentestén a
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gyertyagyújtás és ajándékozás után
hagyományosan halat vacsorázunk,
beszélgetünk, zenét hallgatunk. Általában részt veszünk az éjféli misén, ami
hangulatában semmilyen más liturgiával nem hasonlítható össze. Karácsony
elsõ napján délelõtt ismét templomba
megyünk, majd nagy-nagy ünnepi lakoma következik. A délutánt családi körben pihenéssel töltjük. Másnap Édesanyámat látogatjuk meg Tolnán, ahol
én még néhány napot vele töltök.

tõen kerül sor az ünnepi vacsora elfogyasztására, ami évek óta borleves,
roston sült fûszeres fogas majonézes
burgonyával, füstölt sajtos rizsgombóccal, édességként a hagyományos
bejgli és lányom kedvence a tiramisu.
A fa alatti ajándékok kibontására ez
után kerül sor. Karácsony elsõ és
második napján a rokonokat és közeli
barátokat látogatjuk meg. A Veresi
Krónika minden kedves olvasójának
áldott és békés ünnepeket kívánok.

Szabóné Tolnai Ildikó:

Gruber Mihály:

A karácsony az az ünnep, amely a bennünk lakó gyermek számára jelenti a
legnagyobb örömet. Az év legmeghittebb idõszaka, csodálatos vonzereje
van, ajándékokat adni és kapni, gyönyörû dekorációkat és fenséges
ételeket készíteni, és mindenekelõtt
együtt lenni azokkal, akik valóban
közel állanak hozzánk – ha már nem
lehetnek velünk, akkor odaképzelni
õket magunk mellé. A szentestét
mindig szûk családi körben töltöm,
hatalmas
karácsonyfát
állítunk,
csodálatos illata felidézi bennem gyermekkoromat. A gyertyagyújtást köve-

A szentestében számunkra valóban az
a legnagyobb öröm minden évben,
hogy ténylegesen együtt vagyunk,
együtt örül a család. Bár lányaink már
nagyok, saját családjuk még nincsen, a
karácsony legmeghittebb estéjét tehát
velünk együtt, Veresegyházon szokták
tölteni. Feleségemmel közösen szoktuk
feldíszíteni a fenyõt, aki ilyenkor isteni
halászlével, töltött káposztával és persze az elmaradhatatlan bejglivel lepi el
a családi asztalt, a karácsonyfa közelében pedig mindnyájan jókat beszélgetünk, énekelünk és nevetünk békében, szeretetben.

Közélet

Képviselõk Karácsonya

2008. december

Hosszú évtizedek óta családi körben
készülünk a Karácsonyra. Igyekszünk
azokat a családi hagyományokat,
szokásokat megtartani, amit szüleinktõl örököltünk. Izgalmas, örömmel
teli a várakozás, az advent idõszaka,
melynek csúcspontja a szenteste. Az
élet nagy adománya, hogy nem is
emlékszem arra, hogy gyermek ne lett
volna ezen a napon a körünkben.
Istennek hála szép számmal vannak
unokáink, akik nagy örömöt jelentenek számunkra. A karácsonyfa
fényében csillogó szemük felejthetetlen.
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December 6, hatodszor

A fehér szõnyeg

Igen, nem nagy a meglepetés: a
Mikulás természetesen ebben az
évben is megajándékozza a gyermekeket Veresegyházon, mégpedig
újra Szlovák Zsolt, a Szloviker Kft.
ügyvezetõ igazgatója jóvoltából.
Zsolt ráadásul az idei eseménnyel
együtt immáron hatodszorra öltözteti majd mosolyba a legfiatalabbak arcát 6-án - a szokásos Szent
Miklós napi rendezvény kapcsán
telephelyén kerestem fel a mindig
tettre kész vállalkozót.

Fenyõ Miklós talán nem is akart
hóembert az udvarba, bár szép
lett. Csak fel akarta csavarni a szõnyeget… És talán ne menjünk el
amellett, hogy a rock and roll királynak van hazánkban a „legtélkompatibilisebb” neve - azaz Karácsonyfa Mikulás -, hacsak nem említjük az oly ritka Vattaszakáll,
Jézuska, Mézeskalács, illetve Betlehem utóneveket. Nagykarácsonyi
lakosok elõnyben!

Minek köszönheti a város, hogy ismét
belefogsz ebbe a nagyszabású akcióba?
Egyáltalán honnan jött az ötlet annak
idején?
Még 2003-ban indítottuk útjára a
kezdeményezést, mégpedig azért, hogy
a gyerekeknek örömet szerezzünk vele.
Semmilyen politikai, illetve gazdasági
célunk nem volt az ötlettel, mindössze
szerettük volna, ha mosolyogva köszöntik a piros ruhás embert, amerre jár.
5 évvel ezelõtt ugyanis még körbejártuk
a várost, azaz hat különbözõ helyszínen,
adott idõpontban ajándékoztuk meg a
város legapróbbjait több Mikulás,
valamint krampusz segítségével.
De persze mint minden valamirevaló,
azaz a kellõ lendülettel ápolt kezdeményezés, rövidesen a Mikulás-buli is
kinõtte magát, ha jól tudom.
Így van, bár a rendezvény kapcsán
nemcsak bõvülésrõl, de szûkítésrõl is
beszélhetek, hiszen egy ideje már természetesen egy, azaz A Mikulással járjuk a környéket, a városban pedig 2006
óta a Fõtéren vagyunk megtalálhatóak
december 6-án. Abban az évben már
Dévényi Tibi bácsi is szórakoztatta a
gyermekeket, akik simogathattak rénszarvasokat, valamint játszhattak a
téren ugrándozó vidám manókkal is. De
ha már a környéket említettem: szintén
két évvel ezelõtt a gödöllõi szociális
otthonba is ellátogattunk, ahol 250
ajándékot osztott szét a Mikulás, valamint attól az évtõl kezdve elkezdtünk
járni Szlovákiába is - Ipolybalogra, Ipolypásztóra, Kõhídgyarmatra, illetve Kéméndre azóta is minden esztendõben a
veresi gõzös szállítja a szakállast.
Emellett persze a fõvárost is igyekszünk
évrõl-évre meghódítani, így szintén
2006-ban és tavaly is megfordultunk a
kisvonattal a Felvonulási-téren, illetve az
56-osok terén a Mikulásgyár apropójából.

Gondolom, akkor idén is tartogatsz
valami újdonságot a tarsolyodban...
Sõt, megnyugtatlak: jövõre is. Természetesen idén is ellátogatunk a jól
megszokott és szeretett szlovák településekre, az 56-osok terére, a Vasúttörténeti Parkba a nagy Mikulás vonattal
együtt, ráadásul ezen az ünnepen már a
veresi gõzös szállítja az Országházhoz
az egyetlen, finn Mikulást. Ezenkívül
megyünk még Monorra, Csömörre, de
persze a veresegyháziakat az idén sem
hanyagoljuk el. A tavalyi rendezvényhez
hasonlóan a gyerekek újra találkozhatnak Ricsi bohóccal, simogathatnak rénszarvasokat, játszhatnak a manókkal és
krampuszokkal, mindenki utazhat a
Mikulás vonaton, ihatnak teát és forró
csokit, a szülõket pedig szokás szerint
kenyérlángossal és forralt borral várjuk a
Fõtéren.
És akkor ahogyan már az elõbb meg pendítetted: jövõre is Mikulás? Vagy...?
Igen, szándékaim szerint Mikulás-buli
jövõre is lesz, de mindemellett egy
sokkal nagyobb szabású projekten is
dolgozom, mégpedig egy un. Közlekedési Pihenõ és Élménypark létrehozásán
Veresegyház város külterületén, mely a
Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal
és a Patak utca keresztezõdésénél, a
meggyes közötti 10 hektáron terülne
el. Már folynak a tárgyalások az önkormányzatnál a terület értékesítésével
kapcsolatban, a park legnagyobb jellegzetessége pedig az lenne, hogy területén mûködne egy keskeny nyomközû
kisvasút valamint egy mini kresz-pálya.
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Szándékaink szerint a kisvasút és a
kresz-pálya irányítását a helyi, illetve
környezõ települések, és a felvidéki
magyar ajkú iskolák diákjaiból kiképzett
gyermekek látnák el, így ebben az esetben gyermekvasutasokról, kalauzokról,
bakterekrõl, forgalmistákról, minirendõrökrõl, járõrökrõl, motoros rendõrökrõl, forgalomirányítókról beszélhetnénk. A gyermekvasutasok és minirendõrök képzését a Csillebérci gyermekvasúttal együttmûködve annak
elõtáboraként valósítanánk meg. A
gyermekek a parkban eltöltött szabadidõ hasznos és szórakoztató eltöltése
mellett a megfelelõ irányú neveltetésben is részesülnének. A park kialakításának további célja a különbözõ,
mára már a mindennapokban nem
használatos, de mûködõ közlekedési
eszközök életszerû bemutatása lenne.
Fontos, hogy a parkban elhelyezésre
kerülõ jármûvek nem csupán mint kiállítási tárgyak, hanem mint mûködõ,
kipróbálható közlekedési eszközök
jelennének meg. A park kialakítási
szándékához szorosan kapcsolódik persze az elhivatottság, miszerint a gyermekek játékos módon tanulják és szeressék meg a közlekedési szabályok
betartását. Sõt, ha ez megépülhetne,
jövõre már valódi Mikulásházat is
kialakíthatnánk a területen, ahol
esetlegesen akár két hétig is vendégül
láthatnánk az anorákos úriembert amennyiben persze majd ideje engedi...

„Kis karácsony, nagy karácsony!” Kisülte már a kalácsom, avagy odafagyott-e
már tánti a küszöbre? A család hosszas
készülõdést, valamint megerõltetõ
zabálást követõen ugyanis hóembert
épít. Az emberek szeretik a havat - ez
mára fixa ideám -, a gyerekek pedig
imádják, ha a szülõk engedik. Mindenkinek könnyebb golyókat gyúrni, mint
paralelogrammát (pláne hóból), a

csemetéknek egyszerû trükk, a szülõknek sem túl nehéz. „Legalább nem
repülõgép-modell, igaz apus?”- kérdi
anya, karjáról legombolyítva apu sálját a
mínuszban. „És élvezi a gyerek!”- örülnek együtt a szülõk a hólabdákat
egymásra pakoló utód mögött. Kis
gyerek, kis gond; nagy gyerek, nagy
pofon, ha összebarmolja kishúga fehér
úriemberét a hátsókertben: „Te is voltál
kicsi!”- mondja anyu, ám késõn. A fiú
apjára ütött (nem túl empatikus), apja
meg rá egy nagyot,
majd mielõtt benn
nekiesne a bejglinek,
közli: „Most viheted
szánkózni te!”.
S habár mondtam,
nem túl együtt érzõ az
öreg, egyet azért érez:
rohadt hideg van…
„Elõbb én csúszom le,
és te húzod fel, aztán
te húzod fel, és én
csúszom le!” - ugye
milyen szép a testvéri
szeretet? Pláne karácsony táján húzza ki belõlünk az embert
a kín: „Szeressük egymást gyerekek, a
szív a legszebb kincs…” Persze nem
mindenkinek, Tomikának például a
legszebb kincs a nagybrutál-sokfegyveres-mindenkitkinyíró-deazértkedvesésszép-katonaõrmester, made in
China - 32 levelet írt a Jézuskának, meg
18 smst. Nem kapta meg. Nem kapta
meg, ellentétben Józsikával, aki nem
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csak elviselhetetlenül buta és elképzelhetetlenül akarnok, hanem még
unokatestvér is, pech. „Szeressétek
egymást gyerekek!”- mondja Józsika
anyukája, ki inkább az apukája lehetne,
csak õ nem borotválkozik, töltött
káposztás a bajsza minden Karácsonykor. Tomikából kihúzza az embert
a kín: õ nem szereti Józsikát, de hát ki
megy vele hógolyózni, mert Karácsony
van, meg pulyka, meg szeretet. Meg
hóember is van már, nem kell felépíteni,
meg összerombolni sem: hógolyózni
kell. Nemcsak azért mert parancs, szeret
hógolyózni mindkét lurkó. Csak hát
Tomika nem szereti Józsikát a szeretet
ünnepén. Sem. Éppen ezért szegény
szerencsétlen kuzinján minden katonaõrmesterre és nem katonaõrmesterre
vonatkozó sérelméért elégtételt vesz
Tomi, keményen elveri a hóban - orrbaszájba küzdelem veszi kezdetét a kertben, melynek eredménye egy pislogó
hóember a lucfenyõ mellett. S mivel a
hóemberek nem szeretik sem a bejglit,
sem a katonaõrmestereket, nem is kell
bejönniük a házba. „Csak összecsöpögtetnék anyu szõnyegét”- gondolja Tomi, és visszaérve a konyhába
illedelmesen jelentkezik egy répáért.
Persze épp csak a bajszos Tecát érdekli a
dolog: „Hóembert építetek?”
„Fütyülni tanulunk!”

Anka Péter
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A keresztény kultúrkörben a december
25-ét, Jézus születésének napját megelõzõ négy hét az adventi idõszak. A szó
jelentése eljövetel, mely a latin „adven-

tus Domini” kifejezésbõl származik, ami
annyit tesz: „Úr eljövetele”, a karácsonyt
megelõzõ várakozás pedig az eljövetel-

ben éri el jutalmát. Régebben egyes
vidékeken nevezték ezt az idõszakot
„kisböjtnek” is.
Advent elsõ vasárnapja, a keresztény
egyházi év elsõ napja, mindig november
27-e és december 3-a közé esik, a
december 25-e elõtti utolsó vasárnap
advent negyedik vasárnapja.
Az adventi koszorú általában fenyõágból készített kör alakú koszorú, melyet
négy gyertyával díszítenek. A gyertyák
színe katolikus körökben egy rózsaszín
kivételével lila. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvõ fényt, amelyet Isten
Jézusban a várakozónak ad Karácsonykor. Minden gyertya egy fogalmat szimbolizál, nevezetesen a hitet, a reményt,
a szeretetet, és az örömöt. Persze, ezek
egyben - a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre, illetve közösségre is

utalnak: Ádámra és Évára (akiknek
elsõként ígérte meg Isten a megváltást
- hit), a zsidó népre (akik közül a
Messiás is származik majd - remény),
Keresztelõ Szent Jánosra (aki Jézus
eljövetelét hirdette, és készítette az utat
az emberek szívéhez - szeretet), valamint Szûz Máriára (aki megszülte a Fiút
- öröm, a rózsaszín gyertya).
A karácsonyi várakozás izgalmát növelve egyes családokban a gyermekeket
advent kezdetekor adventi naptárral
lepik meg. Ezen az általában házikóra
hasonlító ajándékon kis ablakocskák
jelzik a napokat, amelyek karácsonyig
hátra vannak, a gyermek pedig úgy
élheti át a várakozás örömét, hogy
naponta egy ablakot kinyithat, és kiveheti az ott elrejtett apró ajándékot,
rendszerint édességet. Az Adventi naptárt egy édesanya találta ki saját gyermekének örömére, hogy gyorsabban
teljen a várakozás.

De miért épp fenyõ?
A karácsony legkedveltebb jelképe a
fenyõfa. A meglepõ csak az, hogy a
karácsonyfa állítása nem is olyan
régi hagyomány, hiszen legfeljebb
négy évszázadra nyúlik vissza, és
korántsem a Szentföldrõl ered. A
tradíció nyomait kutatva a néprajzosok középkori német területeken,
pontosabban Elzászban és Badenben találták meg az elsõ példákat.
Abban a formában tehát ahogyan mi
ismerjük, mindössze négyszáz éve állítanak fenyõfát december 24-én. Azt is
tudni kell azonban, hogy régóta szokás
télidõben valamilyen zöld növénnyel
díszíteni a házat, ezzel is utalva a
reményre, az újrakezdésre, az eljövendõ
tavaszra. Az örökzöldek hasonló célra
való „felhasználása” már Jézus születése
elõtt is elterjedt volt egyes területeken.
Az elsõ feljegyzések szerint már 1494-ben
„karácsonyi májusfát” állítottak egy
német házban, azaz fenyõágakat vittek a
lakásba, 1535-ben pedig Strassburgban
(a mai Elzászban, amely immár Franciaországhoz tartozik), kisebb tiszafákat és
magyalokat árultak, amelyeket akkor még
gyertyák nélkül helyeztek el a helyiségekben. A karácsonyfák német területeken

való elterjedésének a lutheri reformáció
adott lendületet, sokáig a protestánsokhoz kötõdött inkább ez a szokás.
A díszítés 1605-ben tovább „fejlõdött” ekkor jelentek meg az almák az egyik
strassburgi karácsonyfán. De ezt a fát
még mindig nem ékesítették gyertyák. Az
utóbbiak „bevetésére” 1611-bõl, Sziléziából származik adat.
Magyarországon is a német származásúak honosították meg a karácsonyfákat. Az elsõ hazai óvoda megalapítóját,
Brunszvik Terézt sokan az elsõ magyarországi karácsonyfákkal is összefüggésbe hozzák: éppen az óvodában állította fel a fákat 1828-ban.
Podmaniczky Frigyes báró édesanyja,
Noszticz-Jäckendorf Elza grófnõ, egy
szászországi miniszter lánya is e tájról jött
hozzánk, s az elsõk között, szintén 1828ban állított karácsonyfát itthon (más források az 1825-ös évszámot hangsúlyozzák, mind Brunszvik, mind pedig
Podmaniczkyék kapcsán, az óvodaalapító
esetében pedig 1824 is felmerült).
A szászországi Zittauban 1737-ben azt
jegyezték fel, hogy annyi feldíszített, gyertyás karácsonyfát állítanak, ahány megajándékozott személy van a családban. Az
ajándékokat a karácsonyfák alá helyezték.

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

16

Ezt a szászországi hagyományt bizonyítja
száz évvel késõbb a magyar Podmaniczky
báró gyerekkorára történõ visszaemlékezése is, hiszen édesanyja éppen errõl
a németországi vidékrõl származott: „Hat
órakor háromszoros csengés hirdette a
mi karácsonyfáink megérkeztét. Ekkor
megnyílt atyánk nappali terme, s mi,
gyermekek egy, a szoba közepén elhelyezett nagy asztalon megtaláltuk saját
karácsonyfánkat, s az a körül csoportosított különféle ajándékokat.”
/National Geographic/

Veresi Krónika

„Inkább maradjak örökké törpe, mint hogy eláruljam a barátomat...”
mielõtt eltalálta volna, elkanyarodott
tõle és búgva sivított el mellette, ki a
mezõre.
Mikor nagyanya idáig jutott, ismét
félbeszakítottam. - Nagyanyám, miért
nem akarta a bot eltalálni azt az
embert? - Nagyanya azonban nem is
törõdött a kérdésemmel, hanem
tovább folytatta az elbeszélését.
- Most odalépett az ember a pásztorhoz és így szólt hozzá: - Jóember,
segíts rajtam és adj kölcsön egy kis
parazsat! A feleségemnek gyermeke
született és tüzet kell raknom, hogy
felmelegítsem õt meg a kisdedet.

… legalábbis ez volt Selma Ottilia
Lovisa Lagerlöf svéd írónõ legemlékezetesebb gondolata, és nem
mellesleg õ volt az elsõ nõ, aki irodalmi Nobel-díjban részesült. Még
nagyanyjától hallotta azokat a
meséket és legendákat, amelyek
késõbb mûveiben felbukkannak.

Selma Lagerlöf:
A szent éjszaka
Karácsony napja volt, valamennyien a
templomba mentek, csak nagyanyó és
én maradtunk odahaza. Azt hiszem,
az egész házban egyedül voltunk. Mi
azért nem mehettünk a többiekkel,
mert egyikünk nagyon fiatal volt, a
másikunk pedig már nagyon öreg. És
mi mindaketten olyan szomorúak
voltunk, hogy nem mehettünk el a hajnali misére és nem gyönyörködhettünk
a sok-sok égõ gyertyában.
Amint így egyedül üldögéltünk,
elkezdett nagyanya mesélni.
- Volt egyszer egy ember - mondta, aki kiment a sötét éjszakába, hogy
tüzet kölcsönözzön. Házról-házra járt
és mindehová bekopogtatott. - Jó
emberek segítsetek rajtam! - mondta.
- A feleségemnek gyermeke született
és tüzet akarok gyújtani, hogy
felmelegítsem õt meg a kisdedet.
De késõ éjszaka volt és mindenki
mélyen aludt. Senki sem válaszolt.
Az ember tehát csak ment, mendegélt.
Végre észrevette, hogy nagy messze
valami tûz világol. Abban az irányba
vándorolt tovább és meglátta, hogy a
tûz kint a szabadban lobog. Fehér juhnyáj pihent és aludt a tûz körül és egy
öreg pásztor üldögélt ottan és õrizte a
nyájat.
Mikor az ember, aki tüzet keresett,
odaért a juhokhoz, meglátta, hogy
három hatalmas komondor fekszik a
pásztor lábánál. Mind a három
fölébredt, mikor arrafelé tartott, kinyitották széles szájukat, mintha ugatni
akarnának, de egy hang sem hallatszott. Az ember látta, hogy a szõrük
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felborzolódott a hátukon, látta, hogy
éles foguk fehéren villogott a tûzfényben és hogy nekirohannak. Érezte,
hogy az egyik a tuba fele harap, a
másik meg a keze felé; a harmadik
pedig a torka felé. De mintha a foguk,
amikkel harapni szerettek volna, nem
engedelmeskedett volna és így az
embert semmi baj nem érte.
Most az ember tovább akart menni,
hogy megkapja amire szüksége van.
De a juhok olyan sûrûn feküdtek
egymás hegyén-hátán, hogy nem
tudott elõre jutni. Ekkor egyszerûen
fellépett az állatok hátára és úgy ment
a tûz felé. És egy állat sem ébredt fel,
de még csak meg sem mozdult.
Idáig jutott a nagyanya a mesélésben,
anélkül, hogy megzavartam volna, most
azonban igazán félbe kellett szakítanom. - Miért nem mozdultak meg a
juhok, nagyanyám? - kérdeztem. - Azt
majd meghallod nemsokára, - mondta
nagyanya és tovább folytatta a
történetet.
Mikor a férfi már közel ért a tûzhöz, a
pásztor feltekintett. Öreg, haragos
ember volt, barátságtalan és kemény
mindenkivel szemben. Mikor meglátta,
hogy az idegen feléje közeledik, felkapta hosszú hegyes botját, mely mindig a
kezében volt, mikor a nyájat õrizte és az
idegen felé hajította.
A bot sivítva röpült a vándor felé, de

A pásztor a legszívesebben nemet
mondott volna, de azután a kutyákra
gondolt, melyek nem harapták meg az
idegent, meg a juhokra, melyek nem
ugrottak föl és végül a botjára, mely
nem akarta eltalálni, bizony megfélemedett és nem merte megtagadni
tõle, amit kért.
- Végy csak, amennyi kell! - mondta az
idegennek.
A tûz már éppen kialvóban volt. Nem
volt ott már sem darabfa, sem gally,
csak nagy halom zsarátnok, az idegennek pedig nem volt sem tûzlapátja,
sem serpenyõje, amiben a parazsat
elvihette volna.
A pásztor jól látta ezt és azért újból
biztatta: - Végy csak amennyi tetszik! és már elõre örült annak, hogy az idegen úgy sem fog tudni tüzet vinni
magával.
Az ember azonban lehajolt és puszta
kezével néhány parazsat kapart elõ a
hamuból és azt a köpenyébe takargatta. Es a parázs sem a kezét nem égette
meg, mikor hozzányúlt, sem a köpenyét, amiben úgy vitte, mintha csak
dió vagy alma lett volna.
Erre már harmadszor szakítottam
félbe a mesét.
- Nagyanyó, miért nem akarta a parázs
megégetni annak az embernek a
kezét?
- Mindjárt meghallod, - mondta
nagyanya és tovább folytatta a
történetet.
Midõn a pásztor, aki gonosz és haragos ember volt, mindezt látta, akkor
nagyon elcsodálkozott: - Micsoda
éjszaka lehet ez, hogy a kutyák nem

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

17

2008. december

Veresi Krónika

Kultúra

A pásztor úgy gondolta, hogy a
szegény ártatlan csecsemõ halálra
fázik a barlangban és bár kemény-

szívû ember volt, mégis ellágyult és
segíteni akart a gyermeken. Leoldozta
hát válláról a hátizsákját és elõvett
belõle egy puha, fehér báránybõrt,
odaadta az idegennek és azt mondta,
hogy takarja be vele az alvó kisdedet.
De alig hogy megmutatta, hogy õ is
tud jószívû lenni, a szemei egyszerre
fölnyíltak és olyant látott, amit eddig
nem láthatott és olyant hallott, amit
eddig nem hallhatott.
Látta, hogy ezüstszárnyú kis angyalkák
állanak sûrûn körülötte és mindegyikének hárfa van a kezében és mindegyik hangosan énekelte, hogy ma
született nékünk a Megváltó, aki a világot feloldja bûneibõl.
Most aztán megértette, hogy miért
volt ma éjszaka minden olyan vidám és
hogy miért nem akart rosszat tenni
senki sem. De nemcsak a pásztor körül
voltak angyalok, hanem angyalokat
látott, ahová csak tekintett. Ott ültek
bent a barlangban, ott ültek kint a

Váci Mihály Művelődési Ház
2112 Veresegyház, Köves u. 14.
Telefon: 06-28-589-831/06-28-589-830

2008. december 1. 19 órától
2008. december 3. 19 órától
2008. december 4-5-6. 9 órától
2008. december 5. 19 órától
2008. december 11. 15 órától
2008. december 12. 17 órától
2008. december 12. 18 órától
2008. december 13-14
2008. december 14. 18 órától
2008. december 19. 18 órától
2008. december 19. 18 órától
2008. december 20. 19 órától
2008. december 21. 14 órától
2008. december 21. 16 órától

KLÍMAÉBRESZTŐ! filmhét keretében - vetítés
„Hegymászás a Kaukázusban” - filmvetítés és előadás
Ingyenes internetes tanfolyam
„Játszadozás az Idővel” - Horváth Ferenc veresegyházi költő estje
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
a Családsegítő Iroda munkatársaival
A Nemzeti Társaskör rendezvénye, a Harang c.
évkönyv bemutatója
10 éves a GAUDEAMUS KÓRUS - ünnepi koncert
VÁROSI SPORTNAPOK
Információ: Lencsés Csaba: 06-20-2222-255
Karácsonyi koncert
a zeneiskola tanáraival, növendékeivel
Karácsonyi muzsika a Gaudeamus kórussal és a gyermekkórusokkal, a Fabriczius napok keretében
Fotókiállítás - Együttállás
Veresegyházon és környékén élő alkotók munkáiból
A CANTEMUS kórus karácsonyi hangversenye
BETLEHEMI ISTÁLLÓ - karácsonyi készülődés az
AGORA szervezésében
KOLOMPOS táncház - Kiskarácsony

Müller Péter, a szeretet királya

Oly nagy öröm, vigasság, ének és zene
volt a sötét éjszakában, aminõt õ
eddig soha sem látott. Úgy megörült,
hogy felnyíltak szemei, térdre borult és
úgy adott hálát az Istennek.
Midõn idáig jutott el nagyanya, felsóhajtott és így szólt: - És amit ez a
pásztor látott, azt mi is megláthatjuk,
mert az angyalok minden karácsony
éjjel fent lebegnek az égben, csak
észre kell vennünk õket.
Majd kezét a fejemre téve, így szólt
nagyanyám: - Emlékezz erre vissza,
mert ez igaz, mint ahogy én látlak
téged és te látsz engem. És nem a
gyertyáktól, nem a lámpáktól függ,
nem a holdvilágtól, avagy a napfénytõl
függ, hanem az a legfontosabb, hogy
olyan szemünk legyen, amely meglátja
az Úr dicsõségét!

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
és Udvarház Galéria
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: 06-28-588-690, 06-28-387-891
E-mail: vmmuvhaz@invitel.hu
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hegyen és ott lebegtek fent az égben.
Csapatostól jöttek és mentek, de mindannyiszor megálltak és megnézték
egy pillanatra a kisdedet.

Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
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Boldogság, Öröm és persze a
Karácsonyhoz közeledvén elõtérbe
kerülõ Szeretet - csak néhány fogalom, amelyeknek az író, Müller
Péter egész köteteket szentelt életmûvében, legújabb könyve pedig a
Varázskõ címet viseli. Az ezotéria
nagy mestere november 21-én tartott író-olvasó találkozót a Mézesvölgyi Általános Iskola aulájában,
az apropó kapcsán pedig szívesen
adott interjút a város lapjának.

Köszönjük, hogy itt vagy Péter - gon dolom mostanában szinte futósza lagszerûen esel túl a hasonló estéken.
Ha arra célzol, hogy a Varázskõ miatt
sokat hívnak ide-oda, akkor valóban.
Persze minden egyes ilyen alkalommal
a legteljesebb jelenlétemmel tisztelem

meg az irántam érdeklõdõket, tehát
még véletlenül sem elõre meghatározott sablonok alapján zajlanak ezek a
találkozók. Jellemzõen ugyanis mindannyian olvasták a könyveim, vagy
legalábbis valamelyiket, tehát nem
tájékozatlanul érkeznek, éppen ezért
minden ilyen est kezdetén megkérdem
tõlük: mirõl beszélgessünk? Nagyon
fontosnak érzem az élõ szó és az
eleven kapcsolat erejét - roppant
gazdag tapasztalatokat szerezhet így
az ember, én pedig ezekbõl telítõdöm.
Vannak esetleg olyan rendszeres
fórumok is, ahol biztosan megtalálhat nak az érdeklõdõk?
Budapesten havonta kerül megrendezésre a Lélek színpada címû estem
a Madách Színházbeli Tolnay Szalonban, elõadok a Mesterkurzuson, és
persze a mai alkalomhoz hasonlóan
folyamatosan járom az országot. Az
efféle találkozókat a Nõk Lapjában
szoktam meghirdetni, tehát az olvasóim onnan is értesülhetnek a következõ
estrõl.
Az egyetemi és színházi elõadásaiddal
szemben ilyenkor tehát a pillanat szüli
a témát, ami gondolom mostanában
az új könyved kérdéseit öleli fel elsõ sorban. Apropó: mi is az a varázskõ?
Nem akarok túl sokat elárulni, szóval
egyelõre maradjunk annyiban, hogy ez
tulajdonképpen a lelkünk mély magja.
Magyarán az a titok, amit magunkkal
hoztunk erre a világra, mely titkot
minden embernek magának kell megfejtenie - amirõl mindenki személy
szerint önmaga kell tudomást szerezzen. Hiszen ahogyan az alcímben is
fogalmazok: akármi történik, a kõ
megment téged...

Kultúra

harapnak, a juhok nem félnek, a botom
nem talál és tûz nem éget? Visszahívta
az idegent és ezt kérdezte tõle: - Minõ
éjszaka ez? És hogy van az, hogy mindenek olyan kegyesek hozzád?
Erre az idegen így felelt: - Én nem
mondhatom meg Néked, ha magad
nem látod! - És azzal tovább sietett,
hogy minél elõbb tüzet rakhasson és
felmelegítse a feleségét és a kisdedet.
A pásztor azonban úgy gondolta,
hogy nem téveszti el a szem elõl ezt az
embert, míg meg nem tudja, hogy mit
is jelentsenek mindezek. Fölszedelõzködött tehát és utána ment, míg
el nem jutott oda, ahol az lakott.
Ekkor látta a pásztor, hogy az idegennek még csak kunyhója sincsen,
hanem csak egy szikla-barlangban
feküdt a felesége és a gyermeke és ott
semmi más nem volt a hideg sivár
kõfalaknál.

2008. december

Van esetleg már valami újabb téma,
aminek papírra vetésével mostanában
kacérkodsz?
Nos, olyan dologra kérdeztél, amirõl
egyelõre nem szívesen árulok el sokat,
hiszen most még a Varázskõ a legfrissebb
munkám, azaz a legkisebb, legkedvesebb
gyermekem, akivel még sokat kell foglalkozni. Legyen elég tehát annyi, hogy
két új gondolat is van már a fejemben,
ám eddig még csupán csíra állapotban.
Végezetül áruld el kérlek, te hogyan
éled meg a szeretet közeledõ ünnepét mit jelent Müller Péternek a Karácsony?
Nagyon ellentmondásosnak érzem ezt
a karácsonyi misztériumot. Egyrészt
nagyon boldog vagyok, hogy ilyenkor
összejön a család, új alkalom nyílik a
találkozásra. Másrészrõl viszont ebben
a sötét korban az ehhez hasonló nagy
ünnepek emlékeztetnek minket arra,
mégis milyennek kellene lennünk.
Meghittségben létezni, örülni a csendnek, legalább ilyenkor csak úgy felnézni az égre, nem mindig csak a tárgyak bûvöletében állni a fa mellett
csomagok, és ládák között. A hétköznapi taposómalomban nyilvánvalóan
észre sem vesszük igazán, mekkora
szükség van a bensõséges pillanatokra. Én tehát, ha király lennék, a
következõképpen oldanám meg a dolgot: Karácsony ünnepén mindenkinek
csupán annyi lenne a feladata, hogy
próbáljon meg együtt lenni a szeretteivel lélekben, az ajándék dömpinget
pedig áttenném december 6-ára, a
Mikulás puttonyába - a kereskedõk
legnagyobb bosszúságára...

Anka Péter

Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
klubterem
Mézesvölgyi Általános Iskola
Mézesvölgyi Általános Iskola
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Mézesvölgyi Általános Iskola
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
kiállítóterme
Református templom
Veresegyház, Fő út, Székely kapu
(a régi általános iskolával szemben)
Váci Mihály Művelődési Ház
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Aranyos emberek

A veresi japán

Õsök tüze üzen címmel rendeztek
városunkban magyar történelmi- és
kulturális napokat, illetve tartották
meg a második Országos Aranyos
Asszonygyûlést a Mézesvölgyi Általános Iskolában november 22-én és
23-án. A program kapcsán az alábbiakban a fõszervezõ Ózdi Arvisura
Társaság mutatkozik be a lakosságnak.

November
21-én nyílt
kiállítása a
Szabadidõs
és Gazdasági
Innovációs
Központban
a Veresegyházon
élõ
japán szobrászmûvésznek, Mitsui Sennek. Az
esemény kapcsán most többet is
megtudhatnak a mûvészrõl.

A társaság 2007. április 28-án alakult
palóc-földön, azaz a pal-uz felsõ-uzok
földjén, civil kezdeményezésként, 21
fõvel. A tagok az ózdi származású Paál
Zoltán regõs-mondó Arvisura - Igaz
szólás hagyatékát tanulmányozzák,
továbbadják, õrzik a tárgyi és írásos
emlékeket, összekapcsolva a szerves
kultúra által megismert történelemmel.
Kiállításokat, elõadásokat és az egész
Kárpát-medencére kiterjedõ hagyományõrzõ találkozót szerveznek. A tavalyi évben rendezték meg a Hajnaltûztánc I. Országos Arvisura Találkozót.
Béke és Rokonság: ahogyan portyázó
õseink, õk is mindenkiben kutatják a
rokont, hogy azt megtalálva, egymással
békességben éljenek, egyre inkább
megvalósítva a 24 Hun Törzsszövetség
és az uruki-mani õsi keresztény vallás
szerinti érdek nélküli szeretet-tanítását.
Az ország számos pontjáról sokan
vesznek részt az elõkészületi munkákban és annak
lebonyolításában.
Bizonyára ez fokozódni is fog, hiszen
csak összefogással lehetséges a meg-

valósítás. Tagjaik körében találhatunk
például budapesti, miskolci, ó-szajlai,
debreceni, veresegyházi személyeket is,
akik nélkülözhetetlen munkával és segítséggel járulnak hozzá a társaság mindennapjaihoz.
Ebben az évben, augusztus 15-én
Boldogasszony-napján, az uz-törzs
patrónusa napján indították rendezvény
sorozatukat, a nemrégiben Veresegyházon megtartott Aranyos Asszonygyûlés pedig az õsi szakrális nõi
minõség felidézését szorgalmazta
különbözõ elõadásokon és beszél-

Értesítjük
kedves Olvasóinkat és Látogatóinkat, hogy
a Kölcsey Ferenc Könyvtár az ünnepek között zárva tart.
Utolsó nyitvatartási napunk:
2008. december 23.
Elsõ nyitvatartási napunk:
2009. január 5.

Minden kedves Olvasónknak, látogatónknak és családjának
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Új Esztendõt kívánunk!
A könyvtár dolgozói

2112 Veresegyház, Fõ út 53. • Felnõtt részleg: Tel./Fax: (28) 385-231
Gyermek részleg: (28) 386-093 • E-mail: kolcseyfvk@vk-veresegyhaz.bibl.hu
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getéseken keresztül. A megjelentek
ezeken a napokon a nõi feladatok kapcsolatát vizsgálták napjainkkal - hol, mit
tehetnek a nõk azért, hogy az egyén, a
család és a nemzet visszaerõsödjön. Az
elõadások kapcsán beszéltek a boldog
anyaság szerepérõl napjainkban, ellejtették a magyar asszonyok spirituális
táncát, a megjelentek hallhattak a magyarság 6000 éves igaz történetérõl,
illetve a város lakossága a rendezvény
keretei között bemutatott Magyar Szent
Korona vándor-fotókiállítást is megtekinthette.

Köszönet a
támogatásért!
Megköszönjük mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át a
Veresegyházi Hagyományörzõ Népi
Együttes Kiemelten Közhasznú
Alapítvány (2112 Veresegyház,
Pacsirta u. 48., tel.: 70/948-3558)
javára utalták át.
A 2007-es évben felajánlott
70.770 forintot a Veresegyházi
Hagyományörzõ Népi Együttes
fellépéseinek zenei kíséretére
fordítottuk.
Köszönettel:
Az alapítvány kuratóriuma

Mitsui Sen Izumi 1939. április 22-én
született a japán Kawaguchiban. 1969
és '76 között Olaszországban élt, majd
Magyarországon telepedett le - szobrokat és grafikákat készít, illetve a japán
kultúra népszerûsítésének érdekében
origami-foglalkozásokat is tart. 1987ben jelent meg A japán kert titkai c.
könyve. Alkotásainak szellemisége a
Zen-buddhizmussal rokonítható, de
mûvészetére hatottak a modern európai
elvont szobrászati törekvések is.
Monumentális igényû kisplasztikái portrék, természeti jelenségek, növények és
állatok elvonatkoztatott, misztikummal
áthatott átírásai, kalligrafikus jelek megjelenítései, illetve szabad formavariációk
jellemzik mûvészetét. Formaképzése
szûkszavú, anyaga a bronz, a kõ és a fa.

Válogatott csoportos kiállításai:
1972 - Nemzetközi márványszobor kiállítás, Carrara
1973 - Modern szobrászat, Lucca (OL)
1979-1985 - VI., VIII., IX. Országos
Kisplasztikai Biennálé, Pécs
1989 - I. Országos Szobrászrajz Biennálé,
Budapest

Kultúra

Kultúra
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Õsi jel és Szellõ (kõszobrok, 1994,
Veresegyház, – Szoborpark a Honfoglalás 1100 éves évfordulójára)
Hullám (kõszobor, 1995, Veresegyház, –
Szoborpark a Honfoglalás 1100 éves
évfordulójára)
Újjászületés (kõszobor, 1996, Veresegyház, – Szoborpark a Honfoglalás 1100
éves évfordulójára).

Köztéri mûvei:
Olimpiai emlékmû
(1974, Tokió)
Ugró (faszobor, 1984,
Hajdúszoboszló)
Japánkert (1984, Veresegyház)
Kapcsolat
(kõszobor, 1985, Veresegyház)
Mobil térplasztika
(1988, Budapest, Nyomdaipari
Szakközépiskola)
Japánkert (1989, Budapest,
Budapest Bank)

Egyéni kiállításai:
1965 - Kawasumi Galéria, Tokió
1966, 1967, 1968 - Shirota Galéria, Tokió
1969 - Tamura Galéria, Tokió
1975 - Maki Galéria, Tokió
1976 - Gabbiano G., Firenze - Me Galéria, Tokió - Shinobazu Galéria, Tokió
1977 - Magyar Építõmûvészek Szövetsége, Budapest
1978 - Fiatal Mûvészek Klubja, Budapest
- Mosonmagyaróvár - Ady Endre Mûvelõdési Ház, Budapest
1979 - Csepel Galéria, Budapest [Benyó
Pállal] - Dózsa György Mûvelõdési Ház,
Budapest (kat.)
1980 - Dorottya u. Galéria, Budapest
(kat.)
1981 - Vármúzeum, Esztergom
1982 - Erzsébetvárosi Galéria, Budapest
1984 - Firenze
1991 - Tokió
1993 - Árkád Galéria, Budapest
1994 - Vigadó Galéria, Budapest
1995 - Budapest
1998 - Tokió
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Az ünnepre, valamint az iskolai
szünidõre való tekintettel a megszokottól eltérõen karácsonyi számunkban csupa azonos témájú filmet ajánlunk Önöknek, kivételesen
DVD-n. Reményeink szerint az itt felsorolt alkotások között a család
minden tagja megtalálhatja a leginkább neki szólót, de természetesen csak örömünkre szolgál, ha csatlakoznak egymáshoz a „mozizásban”. Itt tehát a kikapcsolódás ideje
- irány a videótéka!

Családi: Karácsonyi vakáció (1989)
Ez alkalommal Clark Griswold eltökéli
magában, hogy ez lesz a legvidámabb
Karácsony, amit valaha együtt töltött a
család. És ha hiszik, ha nem, ez bizony
sikerül is neki: 25000 villanyégõ a tetõn,
egy robbanó pulyka az ebédlõasztalon,
végül pedig a télapó helyett egy igazi
kommandós csapat osztja ki, ha nem is
az ajándékokat, a háziakat mindenképp.
Hát kell ennél szebb szenteste?
A Vakáció tetralógia ünnepi szereposztása és John Hughes vidám forgatókönyve remek szórakozást ígér a
karácsonyfa mellé, hiszen minden korosztály vígan mulathat a Griswold
családdal, Amerika egyik legrégebbi
mulattató gárdájával: a szerencsétlenkedõ csupaszív édeasapával, a szexi,
családszeretõ édesanyával, a haladó
gondolkodású, konvenciókerülõ kamaszokkal, és a békebeli, kissé szenilis, ám
ugyanakkor
roppant
ragaszkodó
nagyszülõkkel. Boldog Karácsonyt!

az ablakon túlról. A Kalauz az egyik
vonatfülke ajtajában állva hihetetlen
utazásra invitálja õt: az Expressz az Északi
Sarkra tart rengeteg pizsamába bújt
gyerekkel a belsejében. Az út végén pedig
rendkívüli ajándék vár azokra a gyerekekre, akik még hisznek a Mikulás szolgáltatta csodákban.
A Polár Expressz címû film több szempontból is figyelemre méltó: a történet
Chris Van Allsburg gyerekkönyvére épült,
aki például a korábban nagy sikert aratott
Jumanji címû sztori kapcsán ismert. A
rendezõi székben pedig az Oscar-díjas
Robert Zemeckis ült (Forrest Gump), aki a
motion-capture eljárás segítségével élõ
szereplõkkel készített teljes egészében
animációs filmet úgy, hogy a mesebeli
szereplõk mozdulatait egy az egyben
valódi szereplõk játékával rögzítették.
/moziplussz.hu/
Anyunak: Igazából szerelem (2003)
Az új miniszterelnök alig lép be a
Downing Street 10-be, máris megakad
a szeme a stáb egyik csinos tagján. Az
író egy szerelemi csalódás után DélFranciaországban keres menedéket,
hogy ott újabb szerelemre találjon. Egy
régóta férjes asszony úgy sejti, férje
kifelé kacsintgat megszokott, kényelmes
kapcsolatukból. Az újdonsült, ifjú
feleség éppen férje legjobb barátjával
nem tudja tartani a három lépés távol-

A gyereknek: Polár Expressz (2004)
Karácsony napjának késõ éjjelén a fiú
ágyában fekszik, abban reménykedve,
hogy meghallja a Mikulás rénszarvas
szánjának csengettyûit. Mígnem hirtelen,
legnagyobb meglepetésére egy gõzmozdony morajlása és hosszú füttye hallatszik
www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
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ságot. Az özvegy mostohaapa megpróbál kapcsolatba kerülni a fiúval, akit
alig ismer, és akinek valami titkos problémája van. A reménytelenül szerelmes
menedzser hosszú ideje vágyakozva lesi
egyik kollégáját... és így tovább.
A szerelem, a nagy „bajkeverõ” mindannyiuk életébe beleszól. Életek keresztezik egymást, szerelmek ütköznek és
jutnak el a forráspontig Karácsony
estéjén - romantikus, csodálatos, vagy
keserédes következményekkel mindazon szerencsések (vagy szerencsétlenek)
számára, akik a szerelem bûvkörébe
kerültek. /moziplussz.hu/
Apunak: Drágán add az életed! (1988)
John McClane nyomozó New Yorkból
Los Angelesbe tart, hogy rendbe hozza
házasságát. Még csak nem is sejti, terroristák egy csapata arra készül, hogy
megszabadítsa a multinacionális Nakatomi céget több száz milliónyi kötvényétõl. John felesége, Holly persze szintén ott dolgozik és munkatársaival
éppen a karácsonyi mulatságon ünnepli
meg a cég eddigi történetének legsikeresebb esztendejét. Ám McClane, akirõl
a támadóknak fogalma sincs, mindent
elkövet, hogy meghiusítsa a tervet.

Veresi Krónika

Celebtár II.

Jöjjön el Ön is Betlehembe!

Mint azzal decemberi számunk
kiemelten foglalkozik: idén is eljõ
újra a Karácsony, a szeretet ünnepe
pedig a mindennapi taposómalomnak, illetve a fogyasztói társadalomra rótt folyamatos megfelelésnek, valamint vásárlásnak
köszönhetõen egyre inkább elbulvárosodik. Alábbi Celebtár rovatunkban az Örkény Színház mûvészeti igazgatóját, a színmûvész és
rendezõ Mácsai Pált a bulvárról
kérdeztem.

Mikorra ez a szöveg megjelenik, újra
állni fog a Veresegyházi Betlehem,
hogy
szemet-lelket simogatóan
emlékeztessen minden arra járót:
ismét idevárjuk azért, hogy egymásnak örvendve megünnepeljük a
Kisjézus születését.

Közben és utána tüzek, forró italok,
zsíros kenyér és az Önök batyujából
elõkerülõ finomságok.

Az ünneplést így képzeljük:

Boldog Karácsonyt kíván az Agora és
barátaik!

„Félreértés ne essék: a bulvárra igenis
szükség van. Illetve mivel létezik, az
embernek igénye van rá - ám mielõtt
ezt ebben a sorrendben fogalmaznánk meg, lássuk: mi is a bulvár?
XIX. század eleji francia miliõt képzeljenek el macskaköves, osztott pályás
úttesttel; a fáradt gázlámpák fénye
jobbra hatalmas bérházak, míg a
szemközti oldalon apró színházak
ormát lengi be, a köztük haladó konflisokon pedig teli tárcájú polgárok
vágnak neki az éjszakának. Egy olyan
kort idéz hát e szó, mely az ipari forradalom, valamint a polgárosodás
bekövetkezte után létrehozta a ráérõ
ember fogalmát - a bulvár tehát ezen
réteg igényeinek kiszolgálására jött
létre, amivel tényleg nincsen baj. A
probléma leginkább ott gyökeredzik,
hogy szinte napról-napra erodálódik
az európai kulturális emlékezet és
hagyomány...”

Kultúra

Minõségi szünidõ: Ünnepi filmözön

2008. december

Várjuk hát Önt és minden kedves
ismerõsét
21-én, fél kettõtõl a
Székelykapunál felépített Betlehembe.

A város három helyszínérõl népét
vezetve indul a három király, hogy
hódoljon a Megváltó elõtt. A tervezett
helyszínek: Kálvin utca 20, a
Városháza, a Mézesvölgyi iskola.
Gyülekezõ 13 órakor, menetek fél kettõkor indulnak olyan tempóban, hogy
14 órára érjenek a Betlehemhez.
Csatlakozókat várunk gyalog, lovon,
szamáron, szekéren. Kérünk minden
résztvevõt, legyen szíves valamilyen
stilizált jelmezt vegyen magára
(koronát, süveget ,bekecset stb). 14 és
16 óra között a Királyok átadják
ajándékaikat,
illetve
fellép
a
Népdalkör, a Zöld óvoda ifjai, a
Fabriczius iskola 3. a osztálya, néptáncosok (a pásztói Ifjak és a Bokréta), a
Montessori iskola, a Lisznyai Zeneiskola és a Hagyományõrzõ Népi
Együttes .

Illés Zoltán

Anka Péter

John McTiernan felejthetetlen akciófilmje egyedülálló sikereket ért el a
maga nemében, nem mellesleg pedig
Hollywood legmagasabb csúcsaira
emelte Bruce Willist. A sebezhetetlen
McClane történetei a mai napig hosszas
eszmecseréknek szolgálnak alapul, a
filmekben elhangzó aranyköpések
pedig mára szállóigévé váltak.
Kultikussá vált erejét mi sem bizonyítja
jobban, mint a tény, miszerint Willis
hatvan felett is hajlandó volt újabb
zúzódásokat átvészelni egy negyedik
rész kedvéért - a filmet lehetõleg Vass
Gábor szinkronizásában ajánlom.

Akkor szerettetel várunk a Baba-Mama Klubba, ahol,
dalok, versek, ölbeli játékok, sok mozgás és kézügyességet fejlesztõ játékok várnak
minden mamát és 3 év alatti babát.
A foglalkozásokat szakképzett logopédus vezeti.
Idõpont: kedden és csütörtökön 10.00-11.30-ig
Helyszín: Innovációs Centrum, Veresegyház, Fõ út 45-47.
Információ: 06-30-740-8982
AGYAGOZÁS
A korongozás kedvelõinek, kezdõknek és haladóknak ajánljuk
ezt a szakkört, 6 éves kortól.
Kipróbálhatnak minden módszert az agyag megmunkálásával
kapcsolatban. Készíthetnek szép agyagtárgyakat, szobrokat,
plaketteket, díszeket, ékszereket, ajándékokat.
Idõpont: Két csoportban, hétfõn és szerdán 14.30-16.30-ig
Helyszín: Innovációs Centrum, Veresegyház, Fõ út 45-47.
Információ: 06-30-740-8982
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Hej azok a jó régi disznóvágások,
disznótoros vacsorák! Szûkebb
hazámban, Veresegyházon a község
lakossága december elejétõl vágta a
sertéseket. A gazdálkodók, a bejáró
munkásemberek, a tisztviselõk, a
papok, a rektor-kántor, de még a
patikus is, lényegében minden
háznál volt disznóvágás, a zenész
cigánycsaládoknál is.

Igazi jó hozzáértõ böllérek vágták a
disznókat nem hátráltak meg a legvadabb sertéstõl sem, pedig a sertés harapás roncsolt. Reggel 6 óra felé, még
sötétben érkezett a böllér, bekapták a jó
kis házi pálinkát, és már mentek is a
disznóólhoz. Szegény disznó megérezte, hogy itt a vég, elkezdett forogni,
vicsorítani, a böllér bátran belépett az
ólba, utána ment 2 lefogó ember, elkapták a fülét-farkát, máris kirántották
az ólból, biztos szúrással le volt terítve,
a gazdasszony a nagy tálban fogta fel a
vérét. Kezdõdött a perzselés, mi
gyerekek meghúztuk a szalmát, az igazi
perzselés ugyanis azzal történt.
Megkezdõdött a sertés mosása, a bõr
vakarása, míg tükör tiszta nem lett.
Megkezdõdött a bontás, a bontott hús
egykettõre a konyhaasztalon volt. A
háziasszony feltálalta a hagymás zsíron
sütött vért, amit igen jóízûen fogyasztottak el. A böllér és segítõi hozzáfogtak
a húsok feldolgozásához. Déli 12-re a
gazdasszony feltálalta a finom savanyú
levest és a pecsenyét krumplival.

mondta: „Ne haragudjon, néném aszszony, én még pecsenyét is akarok
enni!”. Mi gyerekek, alig vártuk, hogy
vihessük a pecsenyés tálat, minden
háznál kaptunk néhány fillért. Délután
nagy ütemben ment a hurka, kolbász,
és a disznósajt töltése, az asszonyok
fõzték ki a hurkát, elkészítették a
toroskáposztát, megsütötték a hájas
pogácsát. A böllér és segítõi megpihentek egy-két pohár bor mellett, és várták
a vendégeket. Azok este 7 óra felé
érkeztek, a gazda pedig udvariasan
fogadta õket. A vendégek között voltak
a szülõk, nagy- és keresztszülõk, a
sógorok és komák, és persze a jó szomszédok - egy disznótorra 20-25-en jöttek össze. A házigazda házi pálinkával,
finom hájas süteménnyel kínálta a
tisztes vendégeket.
Az asszonyok megkezdték a tálalást:
elõször a leveszöldség, majd a finom
húsleves erõs paprikával, a leveshús tormával, utána pedig a csodálatosan
ízletes töltött káposzta került az asztalra. Errõl jut eszembe: egy alkalommal a
cinkotai kántort meghívtak disznótoros
vacsorára. Jó étvágyú ember lévén,
mikor a töltött káposztához jutottak,
elkezdett csodálkozni: „Jaj, de nagyok a
töltelékek!” - de azért kilencet bevágott
belõlük. Ám hogy folytassam: következett a böllér dicsérete. A vendégek
kóstolgatták a hurkát, a kolbászt, egy
jó böllér pedig ezekbõl mindig nagyon
finomat csinált. Az aprólék (hurka, kol-

Egy disznótoros házhoz elment egy
rokon kisfiú, a ház asszonya megkínálta
a levessel, az bevágott belõle egy
tányérral, az asszonya pedig csak
tovább kínálgatta: „Egyél, Sanyika!”. A
kisfiú nem volt elveszett gyerek. Azt
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bász, hájas pogácsa), amíg a vendégek
maradtak, végig az asztalon pihent.
Vacsora után a jó házi bor hatására
elõkerültek a szebbnél szebb népdalok,
magyar nóták. Megjöttek a maskarások,
a férfiak nõnek öltöztek, a nõk pedig
férfiaknak, de volt, hogy csikónak, medvének, vagy katonaõrmesternek öltözve
jelentek meg. A maskarások nagy zajjal
érkeztek ütötték a tepsiket, a gazdának
jó gabonatermést, bort és békességet
kívántak, majd hozzáfogtak a fergeteges csárdáshoz. Persze mindig
voltak kapatos vendégek is, akik a jó
kufferos maskarákat szerették volna
megtapogatni
a
maskarások
ugyanakkor védték egymást és ilyenkor
rendre odacsaptak a fakanállal. A ház
asszonya megrakta a tepsiket a már jól
ismert finomságokkal, a gazda pedig jó
borral töltötte fel a demizsont. A
maskarák hazamentek és jó étvággyal
fogyasztották el az ízletes ajándékokat.
A vendégek hajnal 2-3 óráig mulattak.
Az egész ország hagyományos ünnepe
volt a disznótor, oda-vissza hívták meg
egymást a rokonok, barátok. Én magam
ilyen korban nõttem fel, egy kis ízelítõt
akartam adni a jelenkor fiatalságának,
és a sok kedves, veresegyházi lakosnak.
Manapság ugyanis egyre ritkább az
efféle valódi disznótor, ha elvétve mégis
akad, akkor sajnos, mire leszáll az est, a
segítõk ideje korán mind hazamennek...
Czene István

Veresi Krónika

Illemtan:
Találkozás - Bemutatkozás
illetõnek. Ez gyerekeknél is így
lenne illendõ - e havi Illemtanrovatunk tehát a bemutatkozás
szabályaival foglalkozik.
Az udvariasság követelménye úgy
kívánja, hogy a férfit mutassuk be a
nõnek, a fiatalabbat az idõsebbnek, az
új beosztottat a fõnöknek. Ennek
megfelelõen a bemutatott nevét
mondjuk.

A bemutatkozásnak, az ismerkedésnek megvannak a maga
szabályai, amelyeket a közösségi
élet alakított ki. Az egyik ilyen
szabály, hogy az ismerkedést lehetõleg egy közös ismerõs közvetíti.
Akár férfivel akár nõvel akarunk
megismerkedni, mindig valamelyik közös ismerõsünket kérjük
meg, hogy mutasson be az

Társaságban a bemutatás a házigazdának, vagy közeli rokonának a dolga.
Nem kell szertartást rendezni a bemutatáskor, elegendõ néhány közvetlen
szó: „Engedje meg, hogy bemutassam...”, „Bemutatom kedves barátomat...”, „Bemutatom az osztálytársamat...”.
Bemutatkozásnál illik egyenesen állni,
ha ült, álljon fel - felnõtt nõkre ez nem
vonatkozik -, illik a bemutatottra nézni
és hangosan érthetõen a saját nevet
megmondani. Az orrunk alatt elmotyogott „Ica vagyok”, esetleg az ülve
kiáltott „Gézának hívnak” nem helyes.

Kultúra

Vissza a gyökerekhez

2008. december

Bemutatkozás során illik kezet fogni és
egy kicsit meghajolni (a múlt hónapban tárgyalt kézfogás szabályai itt is
érvényesek). A bemutatott emberek
ismerõseinkké válnak és ezután illik
köszönteni õket és fogadni az üdvözlésüket.
Ha a társaságban sokan vannak, a
meghívottakat külön-külön ismertetjük össze egymással. Ha nagyobb társaságba vacsoraközben, tehát elkésve
érkezik valaki, csak a közvetlenül mellette ülõknek kell bemutatni. A többiekkel való ismerkedés a vacsora
utánra marad.
Elõadódhat olyan helyzet, hogy nincs
közös
ismerõsünk.
Ekkor
sem
ismerkedhetünk utcán, moziban, színházban, de persze jó kiindulópont
lehet az ismerkedésre egy felsegített
kabát a ruhatárban, egy udvariasan
kinyitott ajtó, segítség a fel- és leszállásnál valamilyen jármûrõl stb. Ekkor
sem lehetünk tolakodóak. Ha az illetõ
egy „köszönöm”-mel lezártnak tekinti
az ügyet, ne zaklassuk tovább.

Közlemény
A Baranyai János Vasútbarát
és Modellezõ Klub
tagfelvételt hirdet
16 - 50 év közötti
modellezõ vasútbarátok részére.
Elõny a jó kézügyesség, teherbíró
képesség (a kiállításokon való
részvételhez),
elektromosságban való jártasság.
Jelentkezni lehet a következõ
e-mail címeken:
baranyaimodell@citromail.hu
baranyaimodell@indamail.hu
Bõvebb információ
a 06 30 425 01 39 mobilon
Gombos István klub vezetõnél
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Életmód és sport

Decemberben a faiskolák legkeresettebb növénye a karácsonyfának
is alkalmas vágott és gyökeres
fenyõ. Ismertetésünkkel segítünk
eligazodni a sokféle fenyõ között.
Picea abies (Közönséges luc vagy
karácsonyfafenyõ)
Ez a fenyõ a legnagyobb múltú
karácsonyfa, de
meleg, száraz
szobában gyorsan peregnek
sötétzöld, 1-2
cm-es tûlevelei.
Ezért a tartósabb fenyõfajok
fokozatosan kiszorítják a karácsonyi
fenyõválasztékból. Kellemes, a karácsonyi
ünnepi hangulathoz kötõdõ illata miatt
azonban számos családban ragaszkodnak hozzá. Kertbe kiültetve csak párás,
öntözött viszonyok között fejlõdik
szépen. Száraz helyen a fenyõ gubacstetû
elhatalmasodik rajta, s a száraz gubacsok
elcsúfítják a növényt.
Abies nordmanniana (Kaukázusi
vagy nordmann fenyõ)
Ez a szép formájú,
nagyméretû fenyõ
rövid idõ alatt
nagy
karriert
futott be, mint
karácsonyfa.
Fényes, sötétzöld, puha levelei a meleg
szobában sem
hullanak le. Az üzletekben vágott
fenyõként, válogatott, extra szépségû
növényeket találhatnak, a 70 cm-es
nagyságtól a 3,5 m-es magasságig.
Gyökeres, példányait kertbarát vásárlóknak ajánljuk. Párás környezetben,
mélyrétegû talajba ültetve csodálatos
díszei lehetnek a kertnek.
Picea pungens f. glauca (Ezüstfenyõ)
20-30 m magasra is megnövõ, szabályos kúp alakú fenyõ. Kihegyezett
tûlevelei ezüstös színûek. A szürkészöld
színû alapfajt szürke vagy szúrós luc (Picea pungens) néven hozzák forgalomba.

Erõs ágait nagyon jól lehet
díszíteni. Vágott fenyõként
tartósabb, mint
a közönséges
luc. Gyökeres
példányait az
ünnep
után
bátran kiültethetjük. A gyengébb minõségû talajokon, száraz környezetben is szépen díszít. Az intenzívebb
színezõdés miatt feltétlenül napos helyet
igényel. A kereskedõk nagy méret- és
színválasztékban, vágott és gyökeres
fenyõként kínálják.
Picea omorika (Szerb lucfenyõ)
A közönséges luc
kiváltására ajánljuk
ezt a Boszniából származó, szép fenyõt.
Karcsú, magas koronát nevel, ezért
kisebb kertekbe ideális választás lehet ez
a növény. Díszértékét
növelik az ívesen
lehajló, de a végükön
felálló oldalágak. Mivel a fényes zöld
tûlevelek fonákán két ezüstös csík
húzódik, sokan „fél” ezüstfenyõnek
nevezik. Már a fiatal növényeken is
tömegével jelennek meg az apró tobozok, melyek tavasszal sötét lilák, õszre
barnára színezõdnek. Hazai viszonyaink
között gyorsan fejlõdik, a fenyõ gubacstetû nem károsítja. Vágottan hamar hullanak a levelei, ezért az üzletek elsõsorban
gyökeres fenyõként értékesítik.
Picea orientalis (Keleti luc vagy
kaukázusi luc)
A Kaukázusban
honos, 20-30 m
magasra is megnövõ fa. A kisebb példányok
nagyon hasonlítanak a közönséges luc fenyõre, de fénylõ
sötétzöld tûlevelei apróbbak. Szabad állásban festõi
szépségû földtõl ágas koronát fejleszt.
Lassúbb növekedésû, de valamivel
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Kert-Észkedés,
igénytelenebb növény mint a közönséges
luc. A fenyõ gubacstetû fertõzi, de nem
szokott elhatalmasodni rajta. A vágott
növényekrõl hamar elkezdenek hullani a
levelek, ezért többnyire csak gyökeres
fenyõként értékesítik.
Pinus leucodermis (Páncélfenyõ)
A központi fûtés
elterjedésével,
különösen lakótelepek környékén nagyon keresett növény a
fekete
fenyõ
(Pinus nigra), ami talán a legtávolabb áll a
hagyományos
karácsonyfaformától.
Hosszú tûleveleit nem hullajtja, de gyors
növekedése miatt nagyon ritka ágú.
Igazán szép egyedet nehéz kiválasztani
belõle. A Balkánról származó páncélfenyõ
a fekete fenyõhöz hasonlít, de díszértékben messze felülmúlja. Lassú növekedéssel a 15-25 m-es magasságot is elérõ,
tömör piramis alakú növény. Az idõs
példányoknak ernyõszerûen szétterülnek
az ágai. Tûlevelei sötétzöldek. A lehullott
levelek érdekes, páncélra emlékeztetõ rajzolatot hagynak az ágakon. A tobozai
már a fiatal növényeken is megjelennek,
éretlenül lilás-barnák, éretten feketésbarnák. A szárazságot jól tûri, s mivel
lassabban nõ, mint a feketefenyõ, kisebb
helyet igényel. Lassú növekedése miatt
általában gyökeres fenyõként értékesítik.
Abies koreana (Koreai jegenyefenyõ)
8-15 m magasra nõ meg ez a
széles, kúpos
koronájú fenyõ.
Puha tûlevelei
sötétzöldek, a
fonák ezüstös.
Különös értéke,
hogy már a fél
méteres növény
is hoz termést és a fejlõdõ lilás színû
tobozokkal megrakott növény rendkívül
dekoratív. Öntözött viszonyok között,
alacsony mésztartalmú talajon kis kertek
divatos növénye. Magas mésztartalom
mellett a levelek megsárgulnak. A
kereskedések ezt a növényt pedig
leginkább csak gyökeres fenyõként
értékesítik.

Karácsonyi töltött
káposzta

avagy a kertrõl frissen fiatalosan

Hozzávalók a töltelékhez:
4 személyre

Tisztelettel üdvözlöm a Kedves Olvasót!
Elérkeztünk hát a kert legnyugalmasabb
évszakához, a télhez. Elengedhetetlen
tehát foglalkoznunk a növények fagyvédelmével, valamint kertünk „õreinek”
téli ellátásával.

50 dkg darált sertéshús
40 dkg rizs /fõt rizs is lehet/
1 fej vöröshagyma /apróra vágva/
5 gerezd fokhagyma /apróra
vágva/
Ízlés szerint só, bors, piros õrölt
paprika, majoránna
2 db egész tojás
14 db savanyú káposztalevél
1 kg savanyú káposzta

Fagyvédelem
A növények lassan nyugalmi állapotba
kerülnek, életük azonban nem áll meg.
A fatest, vízháztartása révén ugyanúgy
reagál a hõhatásokra, mint a többi
anyag. Hidegben zsugorodik, melegben
pedig tágul. A hõingadozás egészen
addig nem jelent gondot, amíg az lassan, az egész növényre kiterjedõen,
egyszerre megy végbe. A verõfényes téli
nappalokon viszont elõfordulhat, hogy
a fa törzsének egyik fele több tíz fokkal
melegebb lesz, mint a másik. A hõmérséklet-különbség miatt a fa kérge
egyenlõtlenül melegszik fel. A keletkezõ
feszültség hatására a kéreg megreped
és fagylécek, fagyrepedések alakulnak
ki. Ezek a sebfelületek kiváló alkalmat
adnak a kártevõknek és a kórokozóknak, hogy behatoljanak a fa szöveteibe.
A repedések ellen úgy védekezhetünk,
ha fehér festékkel mázoljuk le a fa
törzsét. A fehér szín visszaveri a napsugarakat, ezáltal megakadályozza,
hogy a fa kérge a napos oldalon aránytalanul felmelegedjen. Alternatíva lehet
még a parafingyertya is. Természetesen
a festéket és a gyertyát is kertészeti
árudában, szakembertõl kérje.
Madáretetés
Kevés ember tudja közömbösen szemlélni a fagyos, téli napokon eleséget
keresõ madarakat. Egy kis kreatív
leleménnyel, a háztájunkra csábított
madarak, meghálálják a törõdést.
Etetõnek gyakorlatilag bármi megteszi.
Mûanyagflakontól, az elnyûtt gumicsizmáig, maradék lambéria darabkákból ácsolt kisháztól, az extravagáns
hántolatlan nyírág dúcig, minden. A
madárbarát kertben persze a természetes anyagból készült etetõ a
leghasznosabb, mely akár nyáron is a
kert dísze lehet. Az etetéshez legjobb a
napraforgómag, ezt a legtöbb madár
szívesen megeszi. Néhány madárfaj, pl.
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Karácsonyi fenyõ bõség

2008. december

a sármányok és a pintyfélék inkább a
földön keresik a táplálékukat, ezért
hómentes helyre érdemes kiszórni számukra üzletekben kapható pinty
eleséget, rostaalját, búzát stb. A „földi”
etetés, csak macskamentes házaknál
javasolt. A feketerigó, a vörösbegy a
konyhai hulladékot is szívesen átböngészi. Aki a ház körüli szerves hulladékot komposztálja, az elõbb-utóbb
felfedezi a komposztdomb környékén
tanyázó feketerigót, vörösbegyet (tehát,
már ezért is érdemes komposztálni).
Néhány szem félbe tört dió is remek
kalóriát jelent, de a faágakra marhafaggyút is ki lehet akasztani.
Mivel ne etessünk (!):
Ne adjunk a madaraknak sózott szalonnát, sem kenyeret! Gyerekeknek is
kiváló elfoglaltság, a Karácsonyra
készített „madárkalács”. Olvasztott
marhafaggyúba keverjünk napraforgómagot, diót, mogyoródarabokat. A
lényeg a marhafaggyú, mint kötõanyag,
a magvak arányán lehet változtatni. Ha
nincs más, a napraforgó mag is elég
hozzá. A hidegben megszilárdult, megdermedt madárkalácsot akasszuk ki egy
fa ágára (mielõtt megdermedne, lógassunk bele egy madzagot).

A tölteléket összekeverjük, a
káposztalevél vastag végét levágjuk
és az összedolgozott tölteléket a
káposzta levélbe töltjük. A két
oldalát szorosan összecsavarjuk és
a végeit ujjunkkal benyomkodjuk.
A savanyú káposztát megmossuk,
de csak akkor ha nagyon savanyú.
Egy 5-6 literes lábas aljára 15 dkg
zsírt teszünk és rárakjuk a kifacsart
káposztát.
Rávagdalunk egy fej vöröshagymát,
illik hozzá füstölt csülök, sertés
oldalas, vagy jó húsos szalonna. A
húsra rárakjuk az elõre elkészített
töltelékeket, tetejére hagyunk egy
marék savanyú káposztát, vízzel
felöntjük, hogy a tölteléket majdnem elfedje és lassú tûznél 2 órát
fõzzük.
Ha megpuhult, leszedjük a tölteléket és a húst és 5 dkg zsírból és
lisztbõl rántás készítünk, vízzel
felengedjük, és az apró káposztára
keverés közben ráöntjük.
Tálaláskor a tál aljára rakjuk az apró
káposztát, tetejére a tölteléket és a
hússzeletekkel díszítjük.
Aki szereti, tejfölt is tehet rá.
Felmelegítve is nagyon finom.

http://www.evasolo.dk/productsfoderkugle.html
Horváth Balázs
Modulor-Kert Bt.
Találkozzunk a következõ számban.
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A Fenntartható Veresegyházért for málódó civil csoport csatlakozott a
Klímaébresztõ! nevû országos filmhéthez, amit a Védegylet kezdeményezett.
A vetítésre kerülõ filmek rádöbbenthetnek minket arra, hogy az éghajlatváltozás
már nem csupán a híradásokban szereplõ
esemény, hanem Magyarország és
Veresegyház életét is fenyegetõ, a mi
életünket is érintõ jelentõs változás. A
Klímaébresztõ
filmhét
elsõsorban
mégsem egy fenyegetõ jövõképet akar
sugallni, hanem azt, hogy a nehézségek
lehetõséget adnak a régóta szükséges
változtatások elvégzésére, ha élünk a
közösségi összefogás erejével. Ezt fejezi ki
az is, hogy a vetítésekre országszerte a
helyben lakó emberek szervezésében
kerül sor a legkülönbözõbb helyszíneken,
és hogy a filmek után elõadásokra és
mindenki számára nyitott beszélgetésekre
is lehetõség van.

A magyarországi Klímaébresztõ! filmhét
nem áll egymagában, és nem véletlenül
december elsõ hetében zajlik. December
elején lesz az ENSZ „klímacsúcsa” a
lengyelországi Poznanban, amelyet számos országban civil megmozdulások
kísérnek a nemzetközi akciónapon,
december 6-án.
A Klímaébresztõ! filmhét filmjeit látva
mindenkinek lehetõsége adódik arra,
hogy feltegyen magának néhány
alapvetõ kérdést: Mi közöm nekem a klímaváltozáshoz? Mennyiben érint engem
és mennyiben okozom én magam? Mit
tehetek én a klíma-káosz elkerüléséért?
A Klímaébresztõ filmhét szervezõi szerint
az éghajlat változik, de az emberek még
mindig azon töprengenek, hogy kell-e
egyáltalán változtatniuk valamin, és ha
igen, miként. Senki sem akar „éghajlatpusztító” lenni, de azzal, ahogy élünk,
egyre inkább azokká válunk.

A veresegyházi vívás elsõ nagy sikere
Októberben három napon át
Szolnokon vendégeskedett a magyarországi vívóutánpótlás élvonala,
ugyanis a Tiszaligeti Sportcsarnokban rendezték meg az Olimpici
Párbajtõr Grand Prix elsõ állomását,
a Szentistvány József Emlékversenyt.
Az idei viadalon - melynek megnyitóján a
fegyvernem kétszeres olimpiai bajnoka,
Nagy Tímea is részt vett - már 15
egyesület közel ötszáz versenyzõje lépett
pástra, román, ukrán és szlovák
versenyzõk mellett. Az öt tusra vívott két
körös csoport mérkõzés végeztével a
legjobb nyolc versenyzõ jutott döntõbe.
Itt a legjobb nyolc versenyzõ körmérkõzéses formában vívott a legjobbnak járó aranyéremért illetve serlegért. A
Veresegyházi Városi Sportkör vívói közül
Gosuly Zoltán, veretlenül zárta az elsõ két
forduló mérkõzéseit és így negyedik
helyen jutott a döntõbe. A nyolcas döntõben Gosuly Zoli hat gyõzelmet szerzett
és mindössze egyetlen 5:4 -es vereséget
szenvedett el (ez volt az elsõ és egyetlen
veresége aznap), és ezzel megnyerte az
idei elsõ Grand Prix versenyt és átvehette

Nagy Tímeától az elsõ aranyérmét.
Gratulálunk!
Végeredmények: Gyermek fiú:
1. Gosuly Zoltán.(Veresegyház), 2. Siklósi
G. (Balaton), 3. Peterdi B.(PEAC)....15.
Pásztor Olivér (Veresegyház), 33. Kiss
Máté (Veresegyház), 67. Ladiánszki
Máté(Veresegyház)
Gyermek leány:
1. Arday Gréta (DVE), 2. Zsargó
Evelin(UTE), 3. Molnár Anna (Balaton)...19. Sallay Zsófia(Veresegyház), 40.
Gosuly N.(Veresegyház)
Újonc fiú:
1. Hudek D. (Fless), 2. Siklósi G. (Balaton),
3. Chao Taeun Sándor (Honvéd)....11.Sallay Bence(Veresegyház),15.
Gosuly Z. (Veres), 39. Kiss M. (Veres), 48.
Takács P. (Veres), 54. Pásztor O. (Veres),
69. Kukucska D.(Veres), 71. Szilágyi-Tóth
Bence (Veres), 86. Ladiánszki M. (Veres)
Serdülõ fiú:
1. Pádár P. (BVSC), 2. Havellant K. (Tata) 3.
Fraiman D. (Tata)....31. Leszák T. (Veres),
34. Gosuly Z. (Veres), 39. Sallay B. (Veres)
A szakosztályban a felvétel folyamatos.
Információ: www.veresivivas.eoldal.hu
S.A.
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Legtöbbször úgy tûnik, hogy a döntéshozók sem néznek szembe saját
felelõsségükkel. Sok esetben olyan gazdasági és társadalmi döntéseket hoznak,
amelyek erõsítik a klímaváltozást, vagy
megakadályozzák, hogy a társadalmunk
gyorsan változzon - pedig képes lenne rá.
Magyarországnak különösen jó lehetõséget nyújt a nemzetközi kibocsátási
kereskedelembõl befolyó pénz, mely
alapjául szolgálhatna az ország
„klímabarát” átalakításának.
Az új típusú filmfesztiválhoz országszerte
gimnáziumok, egyetemek, mûvelõdési
házak, civil szervezetek, sõt egy büntetésvégrehajtási intézet is csatlakozott.
Több civil szervezet is segíti a fesztivált
szakértõi, illetve szervezõi munkával, így a
Greenpeace, az Energia Klub, a Levegõ
Munkacsoport, a Magyar Természetvédelmi Szövetség és a Klímabarát
Települések Szövetsége is.

Veresegyház Város gyermekorvosi
szolgálata- a lakosság lélekszámának
növekedését követve- 2008.december 1-tõl új gyermekorvosi körzettel
bõvül. Az új gyermekorvos Dr.
Rónaszéki Ágoston csecsemõ- gyermek szakorvos és neonatológiai szakorvos.

Dr. Rónaszéki Ágoston
gyermek körzeti orvos
rendelési ideje
2008. december 1-tõl
(Helye: Misszió Egészségügyi
Központ Kht. központi
ambulanciája)

Hétfõ:

12.30-tól 15.30-ig

Kedd:

8.30-tól 10.30-ig

Szerda:

12.30-tól 15.30-ig

Csütörtök:

16.30-tól 18.30-ig

Péntek:

12.30-tól 15.30-ig

Szombat:

8.30-tól 11.30-ig

Helyettesek:
I. helyettese: Dr. Hünlich Axel
II. helyettese: Dr. Lechner éva
További helyettesek:
Dr. Kovács Ilona
Dr. Mile Gabriella

Veresi Krónika

Gyógyulás antibiotikummal, vagy nélküle
okoz betegséget egy személynél, aki
maga nem szedett antibiotikumokat.
Tisztáztuk tehát, hogy az antibiotikumok
a baktériumokra hatnak. Mi a helyzet a
leggyakoribb téli betegség, a nátha, vagy
súlyosabb esetben az influenza és az
antibiotikumok szedése körül?
A megfázást többnyire vírusok okozzák
(80%), antibiotikummal azonban csak a
bakteriális
fertõzések
kezelhetõk.
Vírusfertõzésekre specifikusan ható
gyógyszer nincs. Ennek oka a vírusok sajátos
mûködése.
Vírusok
okozta
betegségek esetén az immunrendszerünknek kell ellenanyag termelésével
legyõzni a betegséget, mivel vírusok által
okozott felsõlégúti betegségek ellen teljes
mértékben hatástalanok ezek a szerek.
Ilyenkor nem tehetünk mást, mint otthon
maradunk, és pihenéssel, vagy hagyományos gyógymódok alkalmazásával
segítjük a gyógyulást.
Ha egy vírusos fertõzés során bakteriális
felülfertõzõdés alakul ki, akkor természetesen sor kerülhet antibiotikumos
kezelésre. Ezt persze csak orvos döntheti
el, és nagyon helytelen és veszélyes
dolog, ha a beteg maga dönt arról, hogy
elkezd szedni antibiotikumot.
Viszont ha az orvos elrendeli az antibiotikumot, akkor fontos, hogy pontosan
az elõírás szerint szedjük! Ha a beteg
elõbb abbahagyja a kúrát, akkor nem
pusztul el minden baktérium.
A gyorsabb gyógyulást remélve az
emberek egy része hajlamos a kelleténél
erõsebb gyógyszerek használatára.
Különösen gyermekek esetében vagy
magas lázzal járó állapotokban gondolja
sok ember, hogy antibiotikum alkalmazása jelenti a gyógyulást. A szülõk egy
része csalódottan távozik a gyerekor-

A világon a leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartoznak az antibiotikumok.
Nézzük hát, mi is pontosan ez a gyógyszercsoport?
Nyolc évtizeddel ezelõtt, 1928-ban
Alexander Fleming brit tudós laboratóriumi kísérletei során - elõször véletlenül észrevette, hogy a tenyésztett baktériumok nem szaporodnak azt követõen,
hogy edényükbe Penicillium notatum
nevû penészgomba került. Az elsõ antibiotikum neve ezért penicillin lett. Általa
gyógyíthatóvá váltak az addig gyakran
halálos kimenetelû csecsemõ, gyermek és
felnõttkori veszélyes fertõzõ betegségek.
Az antibiotikum gyógyító hatásának
lényege, hogy megöli a baktériumokat,
vagy gátolja a szaporodásukat. Az
emberek millióinak életét megmentõ
felfedezés óta az antibiotikumok sokféle
fajtáját állították elõ. Ennek egyik oka,
hogy a különbözõ baktériumok nem minden antibiotikum hatására pusztulnak el.
Másik ok, hogy a baktériumok életben
akarnak maradni, így természetes biológiai folyamatként rezisztenssé válnak a
már kifejlesztett gyógyszerekre, ezért
újabb vegyületekre van szükség, hogy el
lehessen pusztítani õket.
Rezisztensnek (ellenállónak) hívják azt a
baktériumot, melyik az adott gyógyszer
ellenére is szaporodásra, fertõzésre képes,
tehát ettõl a gyógyszertõl nem gyógyul
meg az adott személy. Ennek az ellenállásnak több oka lehet. Az egyik, ha a baktériumok sokszor találkoznak az antibiotikummal, és kiválasztódnak olyan csoportjaik, melyekre hatástalan az adott
gyógyszer. Ez akkor fordulhat elõ, ha
valakinek a szervezete gyakran van kitéve
antibiotikum hatásának. Olyan helyzet is
lehetséges, hogy egy rezisztens kórokozó
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Klímaébresztõ! - Országos filmhét 2008.
december 1-6.
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vostól, ha gyermekének torokfájásra,
köhögésre, megfázásra nem rendelnek
azonnal antibiotikumot. Esetleg úgy érzi,
hogy az orvos nem veszi elég komolyan a
gyermek betegségét. Ez egyáltalán nem
valószínû, hanem azt jelenti, hogy az
orvos nagyon is tisztában van az
esetleges káros hatásokkal, mivel az
indokolatlanul alkalmazott gyógyszerrel
ártani is lehet. Mint minden gyógyszernek, az antibiotikumoknak is vannak
káros mellékhatásaik. Ilyen mellékhatás a
hányinger, hasmenés, kiütés, esetleg
allergiás reakciók.
Néhány betegség esetén viszont hosszú
ideig szükséges antibiotikumot szedni.
Fontos tudni, hogy minden típusú antibiotikum nem csak a káros baktériumokat
pusztítja el, hanem a szervezetünk
számára jótékony baktériumokat is. Ezért
ilyen esetekben érdemes az étkezésre
nagyobb gondot fordítani. Ennek legfontosabb eleme, a napi két alkalommal
fogyasztott élõflórás joghurt. Ez segít
megõrizni a bélbaktériumok egyensúlyát.
Nemzetközi kutatócsoport szerint az
antibiotikumokkal szemben ellenálló
kórokozók elterjedésének van veszélye,
mivel megfigyelték, hogy a használatos
antibiotikumok az évek során rohamosan
veszítettek hatékonyságukból. Ez a veszély elkerülhetõ az orvosok felelõsségteljes gyógyszerjavaslataival, illetve a
betegek fegyelmezett és tudatos gyógyszer szedési szokásainak erõsödésével. Az
antibiotikumok alkalmazása minden esetben helytelen, veszélyes, és káros ha olyan
fertõzések ellen alkalmazzák, amelyeket
nem baktériumok okoznak, illetve ha
nem tartjuk be az orvos utasításait!
Dr. Marczell Mihályné

Dr. Rónaszéki Ágoston körzete
BAKFARK B.
BÁRDOS
BARTÓK
BIHARI
DANKÓ P.
LISZT
MELÓDIA TÉR
MOSONYI
MOSONYI KÖZ
MUZSIKÁS
RÓZSAVÖLGYI
RÓZSAVÖLGYI KÖZ
TINÓDI LANTOS
EGRESSY B.
ERKEL

ETÛD
FÉSZEKRAKÓ
HARMÓNIA
HUSZKA
KACSÓH P.
KODÁLY
KODÁLY KÖZ
LEHÁR
LEHÁR KÖZ
LISZNYAI SZABÓ G.
ÁLMOS
ANONYMUS 44.-110.
BÉLA K.
BUDAPESTI 98.-136.
CSODASZARVAS

ELÕD
FEHÉRLÓ
GARABONCIÁS
GÉZA F.
HÉTVEZÉR
HONFOGLALÁS
HUBA
IGRIC
ISPÁN
JOGAR
JULIANUS
KALMÁR TÉR
KÖNYVES K.
LOVÁSZ TÉR
MOGYORÓDI 49.-81.

NÁDOR
OND VEZÉR
ORSZÁGBÍRÓ
PALÁST
REGÖS
SALAMON
SZENT ERZSÉBET KÖRÚT
SZENT ISTVÁN TÉR
SZENT KORONA
SZENT MARGIT
TÁLTOS
TAS
TÉTÉNYI
ARATÓ
BUDAPESTI 2.-46.

CSALOGÁNY
FÕ 129.-163.
GYERMEKLIGET
KÉVE
KURUC
LIGET KÖZ
MALOMKÖZ
MIKES
PACSIRTA
RÁKÓCZI
SPORTFÖLD
SZABÓ MÁTÉ
VIZIMOLNÁR
ZSUZSANNA
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Decemberi kalendár
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1935 (73 éve történt)
New Yorkban (Brooklynban) megszületett
Woody Allen (eredeti nevén: Allen Stewart
Konigsberg) amerikai filmrendezõ, színész
és író.
Melinda és Vivien 1906 (102 éve történt)
napja
Megszületett Peter Carl Goldmark magyar
származású amerikai mérnök, az elsõ széles
körben használt színes televízió megépítõje.
1969 (39 éve történt)
Olívia és Ferenc
napja
Felkérték John Lennont, hogy játssza el a
Jézus Krisztus Szupersztár címû musical
fõszerepét (a Vatikán nem mellesleg a
napokban bocsátott meg a zenésznek
egykori kijelentéséért, miszerint „a Beatles
népszerûbb, mint Jézus”).
1955 (53 éve történt)
Borbála és
Barbara napja
Detroitban (USA) meghalt Galamb József
gépészmérnök, a Ford Ford Motor Company
fõmérnöke, a T-Model megalkotója.
1791 (217 éve történt)
Vilma napja
Bécsben, 35 éves korában meghalt Wolfgang
Amadeus Mozart osztrák
komponista, zongorista,
orgonista, karmester
(Varázsfuvola).
1953 (55 éve történt)
Miklós napja
Whitewater-ben (Wisconsin, USA) megszületett Tom Hulce színész, akinek legemlékezetesebb szerepe Mozart megtestesítése volt Milos Forman Amadeus címû
filmjében.
1945 (63 éve történt)
Ambrus napja
Szabadalmaztatták a mikrohullámú sütõt.
1943 (65 éve történt)
Mária napja
Melbourne-ben (Florida, USA) megszületett
Jim Morrison rockzenész, a legendás Doors
együttes alapítója (Light My Fire, The End,
Riders On The Storm).
1934 (74 éve történt)
Natália napja
Budapesten megszületett Garas Dezsõ színmûvész és rendezõ.
1896 (112 éve történt)
Judit napja
San Remóban 63 éves korában meghalt
Alfred Nobel svéd kémikus és gyáros, aki
feltalálta a dinamitot, valamint a fizikai,
kémiai, orvostudományi, irodalmi és a béke
területén elért kiemelkedõ teljesítmények
díjazására létrehozta a Nobel-alapítványt.
1946 (62 éve történt)
Árpád napja
Megalapították az UNICEFet, amelyet a gyermeki
jogok védelmére és a világ
leginkább rászoruló gyerekeinek a megsegítésére
hoztak létre.
1993 (15 éve történt)
Gabriella napja
Hosszú betegség után 61 éves korában
meghalt Antall József történész és politikus,
az MDF elnöke. Az 1990 óta kormányzó
miniszterelnököt országos részvéttel, ünnepélyes keretek között temették el.
1928 (80 éve történt)
Luca és Otília
napja
Megkezdték az utcai távbeszélõ-hálózat fölszerelését Budapesten.
Szilárda és Szilárd 1955 (53 éve történt)
napja
Elõször végeztek olyan csontvelõ-átültetést
egy AIDS-es betegen, Jeff Getty-n, melynél a
csontvelõ egy páviántól származott.
Elza napja

15.

Valér napja

16.

Etelka és Aletta
napja

17.

Olimpia és Lázár
napja

18.

Auguszta napja

19.

Viola napja

20.

Teofil napja

21.

Tamás napja

22.

Zénó napja

23.

Viktória napja

24.

Éva és Ádám
napja

25.

Eugénia napja

26.

István napja

27.

János napja

28.

Kamilla napja

29.

Tamara napja

30.

Dávid napja

31.

Szilveszter napja
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1966 (42 éve történt)
A kaliforniai Burbankban 65 éves korában
meghalt Walt Disney (eredeti nevén: Walter
Elis Disney) amerikai trükkfilmrajzoló, producer és filmrendezõ, aki megalkotta Miki
egér és Donald kacsa figuráját.
1773 (235 éve történt)
Bostonban 3 hajónyi tearakományt öntöttek
a tengerbe, az angolok magas teavámja
elleni tiltakozásul. Ekkor kezdõdött el az
amerikai függetlenségi háború.
1895 (113 éve történt)
Meghalt Irinyi János, a robbanásmentes
gyufa feltalálója.
1898 (110 éve történt)
Új autós sebességi rekordot állítottak fel, a
rekord akkor 63 km/h (39 m/h) volt.
1915 (93 éve történt)
Meghalt Alois Alzheimer német ideggyógyász, aki elsõként írta le a róla elnevezett
betegséget az Alzheimer-kórt.
1963 (45 éve történt)
Egy napra megnyitották a berlini falat a
nyugat-berliniek elõtt, hogy meglátogathassák kelet-berlini rokonaikat.
1913 (95 éve történt)
Megjelent a világ elsõ keresztrejtvénye a
Sunday New York World-ben.
1872 (136 éve történt)
Budapest fõváros néven Pest, Buda és
Óbuda egyesült.
1469 (539 éve történt)
Firenze a jó viszony ápolásaként két oroszlánt küldött ajándékba I. Mátyás királynak.
1967 (41 éve történt)
Tekintettel az ünnepekre, Vietnamban 36
órás fegyvernyugvást rendeltek el. A háború
további tartama alatt ezt a rendszabályt
többször is alkalmazták.
1977 (31 éve történt)
A svájci Vevey-ben 88 éves korában meghalt
Charlie Chaplin (eredeti nevén: Charles
Spencer Chaplin) angol filmszínész, forgatókönyvíró és filmproducer, akinek legismertebb
filmjei: „A kölyök”, „Aranyláz”, „A diktátor”.
1500 (508 éve történt)
István- és János-napi köszöntés a karácsonyi
ünnepi ciklus része: baráti ünneplõ alkalom.
1970 (38 éve történt)
2844 elõadás után a „Hello Dolly” címû
darabot utolsó alkalommal játszották a
Broadwayn.
1903 (105 éve történt)
Megszületett Neumann János világhírû
matematikus, a számítógép kifejlesztõje.
1800 (208 éve történt)
Megszületett Charles Goodyear, a vulkanizált gumi feltalálója.
1999 (9 éve történt)
George Harrison, a Beatles együttes egykori
tagja, ártalmatlanná tett egy betörõt, aki
behatolt London nyugati részén lévõ házába. A támadás közben a betörõ mellkason
szúrta Harrisont.
1895 (113 éve történt)
Éjfélkor országszerte megkondultak a harangok és kezdetét vette az egy esztendõn
át tartó ünnepségsorozat, amellyel az
ország a magyar állam fönnállásának
ezredik évfordulóját köszöntötte.
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