
Segélykiáltás a veresi fákért 
 
Veresegyházat 1520-ban alapították. Felmenőim a egyrészről a Cservenka család, akik 1650-ban 
költöztek Veresegyházra, illetve a Kemény család Erdélyből, akik 1810 óta a település lakosai. 
 
A családommal a vasútállomás melletti "Gyula néni kocsmáját" üzemeltettük. Hosszú évtizedeken át 
felmenőim birtokában voltak szántóföldek, az alsó (Malom-) tó, ahol a vízimalom is állt, és eper 
ültetvények is. A tóban tenyésző tavirózsa és az eper a mai városi címerben is megtalálhatók. 

 

 
 

 
Szintén a családom birtokában volt az Ivacs felőli fenyves is. Üknagyapám, Kemény József nevére szól 
az alábbi köszönőlevél, amit a budapesti Cserkész Egyesület adott neki, mert megengedte, hogy a 
fenyvesben ünnepeljék az egyesület jubileumát. 
 
A Cservenka család tulajdonában volt a hordógyár, a pincék a mai vasbolt szomszédságában, ahová el 
tudtak bújni a lakosok a második világháborúban a bombázások elől, továbbá éttermet és sörgyárat is 
üzemeltettünk. 
Nagybátyám, Molnár Feri bácsi, aki Veresegyház postamestere volt, javasolta Pásztor Bélát a település 
első emberének. 
Amikor a kommunisták hatalomra kerültek, az összes családi birtokot (földet, malmot, eperültetvényt, 
tavat), mind elvették tőlük. 



 
 
 
Veresegyház fejlődésében nagy szerepe volt a családomnak, sokat dolgoztak, óvták, védték a 
természetet, ezért az ő nyomdokaikban szintén a természeti kincsek megóvásáért és megmaradásáért 
küzdök. Az akkori parasztemberek tisztelték, becsülték egymást, védték a természetet. A tó vize olyan 
olyan tiszta volt, hogy inni lehetett belőle. 
Üknagypapám ültette a régi tó mellett található, most már hatalmas fekete nyárfákat. 



 
 
 
Az elmúlt tíz évben becslésem szerint a fák 65%-át kivágták, a tó vize szennyezett lett. Az elmúlt két 
évben a következők történtek: 
 
1. Késő ősszel szakszerűtlenül vágták vissza a fákat (az ágak vízszintesen lettek levágva, a jég és a hó 
beletapadt a sebekbe) 
 

 

1. Ezeket látván, megbíztam egy favédelemmel foglakozó céget, az én költségemen, hogy 
megfelelően lássák el a fákat, ami meg is történt (kék pecséttel voltak ellátva az ágak csonkjai). 
 
 

 



 
 
2. Ennek ellenére, pár hét eltelte után, amíg Európában turnéztam, és nem tartózkodtam Veresegyházon, 
ismételten vissza vágták a lepecsételt ágakat, szintén szakszerűtlenül. Véleményem szerint szándékosan 
vágták meg így a fákat, mert ezzel akarták elérni, hogy a fák elpusztuljanak. 
 
Ezek után megbíztam egy céget, hogy ultrahangos vizsgálattal mérjék fel a fák állapotát. A vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy a fák egészségesek. Erről dokumentumom is van, melyek alább 
megtalálhatóak. 



Fakopp 3D Mérési Jelentés #1 
Veresegyház, Találkozók útja 20.1 
2017. október 06. 20:28 
 
 
 
Fafaj: Populus nigra (fekete nyár) 
 

Fa helye Veresegyház, Találkozók útja 20. 

Mérés ideje 2017.09.28. 13:05:28 

Fa azonosító  

Törzs átmérő 130 cm-nél 118 cm 

Állapot felmérés 

Gyökér állapota Ép 

Gyökérnyak állapota Ép 

Törzs állapota Ép 

Koronalap állapota Ép 

Korona állapota Csonkolt 

Egyéb állapot  

Kezelési javaslat 

Gyökér kezelése Nem szükséges 

Gyökérnyak kezelése Nem szükséges 

Törzs kezelése Nem szükséges 

Koronalap kezelése Nem szükséges 

Korona kezelése Nem szükséges, Ritkító metszés 

Egyéb kezelés  

 
Kiértékelés: 

Korona terület 52,79 m2 

Távolság a törzs aljától a...  

...korona tetejéig 13,62 m 

...korona középpontjáig 8,13 m 

Dőlés szöge 89 ° 

Szél sebesség 33,0 m/s 

Ellenállási tényező 0,2 

Szilárdság 20 MPa 

Szél terhelés 7332 N 

Biztonsági Faktor 6036 % 

 

 
Réteg név 

Magasság Korhadt terület Biztonsági 
Faktor 

Kockázati 
értékelés 

Réteg #1 130 cm 0 % 6036 % Alacsony 
kockázat 



 
 

A korona összfelülete 
 

 
 

Réteg 130 cm-en - 2d map 
 
A vizsgálatot készítette: Varga András 



Fakopp 3D Mérési Jelentés #2 
Veresegyház, Találkozók útja 20.3 
2017. október 06. 21:06 
 
 
 
Fafaj: Populus nigra (fekete nyár) 
 

Fa helye Veresegyház, Találkozók útja 20. 

Mérés ideje 2017.09.28. 14:00:30 

Fa azonosító  

Törzs átmérő 130 cm-nél 121,2 cm 

Állapot felmérés 

Gyökér állapota Ép 

Gyökérnyak állapota Ép 

Törzs állapota Sérült 

Koronalap állapota Ép 

Korona állapota Ép, Száraz ágak 

Egyéb állapot  

Kezelési javaslat 

Gyökér kezelése Nem szükséges 

Gyökérnyak kezelése Nem szükséges 

Törzs kezelése Sérülés kezelése 

Koronalap kezelése Nem szükséges 

Korona kezelése Ritkító metszés, Szárazgallyazás 

Egyéb kezelés  

 
Kiértékelés: 

Korona terület 129,55 m2 

Távolság a törzs aljától a...  

...korona tetejéig 18,07 m 

...korona középpontjáig 10,62 m 

Dőlés szöge 87 ° 

Szél sebesség 33,0 m/s 

Ellenállási tényező 0,2 

Szilárdság 20 MPa 

Szél terhelés 17993 N 

Biztonsági Faktor 2008 % 

 

 
Réteg név 

Magasság Korhadt terület Biztonsági 
Faktor 

Kockázati 
értékelés 

Réteg #1 130 cm 10 % 2008 % Alacsony 
kockázat 



 
 

A korona összfelülete 

 
 

A törzs sérülése 
 
 
 



 

Réteg 130 cm-en - 2d map 
 
A vizsgálatot készítette: Varga András 



Pár hónap eltelte után három fát teljesen kivágtak, a megmaradt fákat pedig teljesen megcsonkították. 
 
 

 

 
Ezek a fák túlélték a két világháborút, az '56 os forradalomat és a kommunizmust is. Szép látványt, 
árnyékot biztosítottak. Ma viszont pusztulásra vannak ítélve, véleményem szerint, azért, hogy egy parkoló 
épülhessen a helyükön. 
 
Magyarországon van egy őrült elmélet, mely szerint a fák veszélyesek, a faágak ráesnek az emberekre, 
és megölik a gyermekeket. Az öreg fákat gondozni, óvni, ellátni kell, mert fonotsak mind a környezet, mind 
az emberek számára. Ehelyett megölik őket. 
Ha a fákat gondosan kezelik, és tízévente egyszer szakszerűen megnyesik az ágakat, akkor az elhalt 
ágak soha nem esnek rá senkire. Ehelyett a fákat mindenféle hozzáértés nélkül, ész nélkül vágják, ahol 
érik. Nagyobb statisztikai esély van arra, hogy a valakit elgázol egy autó, vagy tüdőrákban meghal a 
szennyezett levegő miatt, minthogy egy leeső faág megölje. 
 



2017 novemberében megkértem a polgármestert, hogy, hadd vigyázzak arra a tizenegy fára melyek a tó 
partján, közvetlenül a házam előtt vannak. A polgármester hozzájárult ahhoz, hogy fizessek egy 
professzionális fakezelő cégnek, hogy visszavágják a halott ágakat, és a vágásokon védő pecsétet 
helyezzenek el. 
 

 



Az egyik legjobb fakezelő céget kértem fel a munkára, akik nagy gondot fordítottak arra, hogy ne sértsék 
meg a fákat. Miután a fákat professzionálisan kezelték, 698 ezer forintot utaltam a Veresegyhazi 
Polgarmester hivatalnak. 
 

 



 
 
Nagyra értékelem a lehetőséget, hogy ugyan saját költségen, de szakszerűen visszavághattuk a fákat, 
ahelyett, hogy teljesen kivágták volna őket. Ezt a lehetőséget köszönöm a Polgármester Úrnak. A fák 
azóta is folyamatos, esetenként ultrahangos ellenőrzés és ápolás alatt vannak, és így teljesen 
egészségesek. 
 



 
 
Ezúton kérem a polgármestert, hogy engedje meg, hogy ugyanezzel a céggel dolgozva, szintén a saját 
költségemen a Találkozó utcában található többi fát is szakszerűen kezeltessem. Szeretném megmenteni 
az összes, még élő tóparti fát Veresegyházon. Ez azonban nagyon sok pénzbe kerül, így évente a saját 
forrásaim maximum 10-15 fa megmentésére elegendőek. 
 
Nem célom a szomszédaimmal vagy Veresegyház lakóival harcolni. Tudom, hogy mindenkinek van 
családja, amit fent kell tartani és számlái, amiket ki kell fizetni. Senki kenyerét nem akarom elvenni. De 
úgy gondolom, hogy jelenleg egyenes úton tartunk afelé, hogy minden elpusztuljon, ami fontos 
Veresegyháznak. 
Vannak emberek, akik gyűlölnek engem a városban. Pedig én csak azon vagyok, hogy megmentsem 
ezt a varázslatos helyet. 
 
A nem olyan távoli múltban, madárcsicsergésre ébredtünk és szél fújta a fák lombjait. A tóparton a napok 
csendesen és békésen teltek. Most csak a száguldó autókat, a nehéz tehergépjárműveket, a buldózereket 
és fákat kivágó láncfűrészeket hallani. 
1970-ben Veresegyház lakossága 5500 fő volt. 2017-ben ez már 18 ezer fő lett. Évente legalább ezer 
emberrel gyarapszik az amúgy is túlzsúfolt város. Veresegyház infrastruktúrája nem alkalmas arra, hogy 
kezelje a rengeteg új embert. Az persze érthető, hogy az emberek látják, hogy ez egy szép hely, ahol élni 
lehet, illetve van munkalehetőség, de ez nem mehet a védett tavak és erdők rovására. 
Az az elképzelés, hogy minden utat le kell aszfaltozni, az összes érintetlen területet be kell építeni, és 
hogy a tavakat nem csak Veresegyház, hanem a környező települések tisztított szenyvíze befogadójának 
is használják, nyilvánvalóan rossz. Úgy látom, hogy a Malom-tó régen gyönyörű környezetben feküdt, a 
vize kristálytiszta volt, inni lehetett belőle, fürödtek és játszottak benne a gyerekek – ezt nem szabadna 
pusztulni hagyni. 
Ez, az évtizedek során tervszerűen végrehajtott pusztítás nemcsak őseink munkájának és 
örökségének semmibevétele, hanem Isten szemében is bűn. http://nol.hu/belfold/felkavarjak-az-allovizet-
1503103 
 
A munkám szerves része az utazás. Láttam a délkelet-ázsiai erdők és az Amazonas megsemmisítését 
Brazíliában, az amerikai betondzsungeleket és az óceánok világszerte történő pusztulását. A rák és a 
mentális betegségek közvetlenül a nyílt földek elvesztésének és a környezetünkbe pumpált vegyi 
anyagoknak köszönhetőek. 
Amikor hazaérek Veresegyházra, és éjszaka kimegyek a tóhoz, elönt az a békesség, amit csak az 
érintetlen természet tud adni és érzem, hogy a mindennapok nyűgje eltűnik a vállamról. 
Voltak emberek, akik azt mondták nekem, hogy a tavak körüli földutak leburkolása megemeli az 
ingatlanok értékeit, így magasabb áron lehet azokat eladni. Ezzel egyáltalán nem értek egyet. Az ok, 
amiért sokan költöztek Veresegyházra, és nem Magyarország valamelyik más városába, az a kis darab 
természet és nyugalom, ami itt még érintetlenül megtalálható. A száguldó autók az otthonaink előtt csak 
azok értékét csökkentik.  
Bárcsak élnének a felmenőim, hogy hátha ők fel tudnák nyitni az itt élők szemét. Bárcsak több ember 
utazna olyan helyekre, ahol a környezet megsemmisül, így amikor visszajönnek erre a gyönyörű helyre, 

http://nol.hu/belfold/felkavarjak-az-allovizet-1503103
http://nol.hu/belfold/felkavarjak-az-allovizet-1503103


észrevennék, hogy, milyen szép itt, és milyen szerencsések, hogy itt élnek a vad tó mellett a 100 éves 
fákkal és a földutakkal. 
A hatalmas hiba, amiről beszélünk, az az, hogy a védett tó alsó felében a tervek szerint hamarosan 
aszfaltút épül a többi veresegyházi, már kiépült aszfaltút többi részéhez. Most a földutat mindenki 
használja aki egyedül, vagy a családjával szeretne sétálni, kocogni, lovagolni, vagy egyszerűen csak egy 
kicsit szeretne nem beton vagy aszfaltúton lépkedni. Veresen rengeteg ember túl gyorsan vezet, míg ez 
a földút lelassítja őket. Néhány szomszédom legfőbb panaszát az jelenti, hogy az autók több mint 30 
km/h- val haladnak a homokos földúton, így a pázsitjaik és az házaik tele lesznek porral. Számos olyan 
anyag van, amelyeket kifejezetten arra találtak ki, hogy a földutakról felszálló port ne engedje a levegőbe. 
Ilyen például a murva, amely kiváló kátyúkitöltő, megakadályozza az út sűllyedését is. Link: 
https://www.bekasepker.hu/a-murva-felhasznalasa-a-gyakorlatban 
 
Véleményem szerint azért nem támogatják ezt a koncepciót az alternatív megoldásokról, mert így az 
autók gyorsabban tudnak haladni és hamarabb el tudnak jutni az M3-as autópályához, amihez a tó 
körül futó út leaszfaltozása az első lépés. Ezután jön az erdőn átvezető út létrehozása, majd onnan a 
kapcsolódás a sztrádára. Így ismét a környezetnek kell megfizetnie a “haladás” árát. A bekötőút építésével 
a szomszédaim sem értenek egyet. 
Az építés közben kitermelt föld hegyekben áll a veresi tavak körül és az erdőkben. Olyan sok 
építkezési törmelék képződik, hogy nem tudnak vele mit csinálni, ezért kerülnek a környezetbe, súlyosan 
károsítván azt. 

 
 

https://www.bekasepker.hu/a-murva-felhasznalasa-a-gyakorlatban


 



Azt mondták nekem, hogy amikor elkészül az aszfaltút, akkor ez a föld fel lesz használva járdák 
építéséhez. Ez viszont azt jeleni, hogy a tó körül a fákat kivágják és ezzel együtt a tavat is elpusztítják. 
 

 
Miért nem hagyhatunk mindent úgy, ahogy a természet szeretné? Miért sokkal értékesebb a nyereség, 
mint a természeti környezetünk védelme, amit átadhatnánk a következő generációknak? 
Minden információ, amit hallottam vagy mondtak nekem arról szól, hogy a fákat kivágják, mellyel a tavat 
tönkreteszik, az erdőn keresztül pedig utat építenek az autópályára. 
 
Szerintem sokkal jobb lenne, ha az út az alábbi térkép szerint haladna. Így sokkal kevesebb fát kellene 
kivágni, mert itt szinte csak földek vannak, nem pedig erdők vagy tavak. Nem az emberek háza előtt 
haladna el a bekötőút, a természet és az emberek is sokkal nagyobb nyugalomban élnének együtt. 
 
 

 
 
Könyörgöm a veresegyháziaknak és a polgármesternek, hogy változtassák meg a természetről és a 
környezetről alkotott nézeteiket, mert az nem valami eltörölni való rossz dolog, hanem valami szent, 
amelyet védeni és ápolni kell! 
Ez az őrült fogalom, hogy az autók fontosabbak, mint a fák, hogy mindenhol aszfalt- vagy betonútnak kell 
lennie, hogy az utak fontosabbak, mint a földek, hogy a stresszes, rohanó életmód a természetes – 
Veresegyház legszebb részeinek végleges pusztulásához vezet. 
Ezek a tavak és ezek a fák szentek számomra. Bárcsak több ember érezné ugyanezt, és valahogy meg 
tudnánk menteni, ami maradt ebből a gyönyörű helyből, amit otthonunknak hívunk! 
 
Küzdjünk együtt a tavak, a fák és a fenyves tönkretétele ellen, hogy maradjon valami a következő 
generációk számára! 
 
Összefoglalva: óvjuk meg a tavat és a tóparti fákat a szakszerű kezelésükkel, az ágak nyesésével és 
vezessük el az új bekötőutat egy olyan területen, ahol csak minimálisan kell a környezetet károsítani, a 
tóra és a környékére pedig tekintsünk Isten munkájaként és szent helyként! 
 

Téglás Zoltán 


